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Forskningen inom logopedi och talpedagogik 
omfattar i dag alla språkets olika områden – 
från fonologi och det som hörs i grammatiken 
via ord, begrepp och språkligt samspel. I detta 
nummer av Tal & Språk är det kanske extra 
tydligt hur vidsträckt ämnet är: våra huvudar-
tiklar berör så skilda områden som gomspalt 
och matematik! Det är Karin Brunnegårds och 
Markus Björnströms intressanta föreläsningar 
vid förra årets kongress som refereras.

När det gäller läpp-, käk- och gomspalt har 
mycket hänt under mina år som logoped. 
Skickligare kirurger, bättre metoder och ökad 
samordning gör att det numera finns likartade 
vårdprogram i hela landet. För några år sedan 
träffade jag en gammal kvinna vars dotter, 
liksom jag född 1954, hade fötts med spalt. Vid 
den första operationen av många, som ägde rum 
i Stockholm, fick modern följa med. Inför senare 
operationer och uppföljningar skickades flickan 
från cirka sju års ålder ensam från Norrlands 
inland med adresslapp om halsen och flera 
tågbyten till Karolinska sjukhuset i Stockholm. 
Många av gombarnen fick gå i internatskola för 
att få talträning under hela sin skoltid, antingen 
i Uppsala eller på Lidingö. Allt var verkligen inte 
bättre förr.

”Matematiken är ett fantastiskt språk”, sa en 
naturvetenskapligt intresserad ung kille med 
lysande ögon när han börjat studera ämnet på 
universitetet. Det har jag svårt att ta ställning 
till, för matematik är inte ett av mina stora 
intressen och inte heller min starka sida. Men 
att matematik kräver ett språk är uppenbart för 
många, många av de barn och ungdomar som 
har besökt min mottagning för språkutredning. 
Det finns vissa matematikproblem som är språk-
liga och andra som inte alls har med ord och 

begrepp att göra. Detta är ett spännande område 
där kunskapen ökar snabbt. 

Det finns behov av att vi alla fortsätter att 
utvecklas – världen står inte stilla och det ska 
inte vi heller göra. Inför 2012 års kongress 
arbetar styrelsen med att skapa ett intressant 
och meningsfullt program, denna gång med 
fokus på något yngre barn. Ett sådant tema har 
efterfrågats av många medlemmar och kongress-
deltagare, och vi hoppas kunna tillgodose era 
förväntningar. Men innan vi kommer så långt 
kommer vi alla att få en välbehövlig ledighet. Ha 
det skönt i sommar och njut av sommarljuset! 

Astrid Frylmark

Gommar och siffrorInnehåll
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I kontakten med skolor och förskolor kring fler-
språkiga barn kommer ofta frågan upp hur man 
ska få barnen att känna igen sig. Nästan alltid 
ges förslag på inslag från barnets egen kultur – 
mat, musik, alfabet, dans, sagor etc. Allt detta är 
säkert bra, men under årens lopp har betydelsen 
av att ta av de svenska glasögonen blivit alltmer 
uppenbar. Det är lika viktigt att lära sig att 
se sin egen kultur som att lära känna barnets 
ursprungskultur. Annars stannar inslagen från 
olika kulturer bara på ytan, medan problem 
som orsakas av att barnen och deras föräldrar 
inte alltid passar in i svenska strukturer sällan 
uppmärksammas.

I ett skolprojekt kring flerspråkiga barn som jag 
deltar i, skulle en klass arbeta med temat nyttig 
frukost, och lära sig vad som var bra att äta. 
Läraren berättade, barnen ritade nyttiga saker 
att äta och skrev vad dessa saker hette. Därefter 
gjordes en uppföljning där barnen skulle berätta 
vad de nu åt till frukost. Det visade sig att de 
arabisktalande barnen inte åt särskilt mycket av 
nyttigheterna. På frågan om vad de då åt i stäl-
let berättade barnen att de åt pitabröd, oliver, 
homos, bönor, inlagda äggplantor med nötter 
etcetera – kort sagt en utomordentligt nyttig 
arabisk frukost fast utan gröt och prickig korv.

Deras lärare lärde sig att inte självklart utgå från 
svenska vanor och strukturer. En enkel fråga i 
startskedet om vad barnen åt till frukost skulle 
ha gett barnen ett tema de kunde känna igen sig 
i, kanske mer än vad musik från föräldrarnas 
hemland skulle kunna, eftersom frukost var 
något de åt varje dag hemma.

Tänk om vi kunde göra så i mycket högre 
utsträckning! När det gäller språkstimulans, 
exempelvis, varför inte inleda ett samtal med en 
förälder genom att fråga hur föräldern pratar 
med sitt barn, och sen utifrån kunskapen om 
kulturella skillnader föra en diskussion om vad 
som fungerar bra som det är, och vad föräldern 
skulle kunna ändra på. Vi kanske till och med 
skulle lära oss något själva genom detta? 

Eva-Kristina Salameh

Gästkrönika

Våra kulturella glasögon

Eva-Kristina Salameh
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Dyskalkyli som pedagogisk utmaning

Markus Björnström är logoped 
i Stockholm och arbetar bland 
annat med att diagnostisera 
dyskalkyli hos barn. På SFFL-
kongressen i november 2011 
berättade han om denna fortfa-
rande ganska okända diagnos.

Markus Björnström har träffat 
lärare som menar att dyskal-
kyli är en av de allra största 
pedagogiska utmaningarna 
de ställts inför. När det gäller 
läs- och skrivsvårigheter har de 
flesta i varje fall strategier för 
hur man kan hjälpa barnen, 

men när det gäller räknesvårig-
heter famlar de flesta i mörker 
och har inga åtgärder att ta 
till. Problemet förstärks genom 
att eleverna oftast inte har 
egen drivkraft att arbeta med 
sina svårigheter på samma 
sätt som de har med läs- och 
skrivsvårigheter, där målen 
att kunna följa med i filmers 
undertexter och läsa tidningar 
som kompisarna ändå hägrar. 
Det är betydligt svårare att 
sätta upp fina målbilder när 
det gäller räkning. Vad peda-
gogisk forskning inom det här 

området anbelangar ser det 
än så länge inte heller särskilt 
imponerande ut, jämfört med 
den som finns om läs- och 
skrivproblematik. Det är också 
svårt att hitta pedagogiska 
tips och handledningar för hur 
man arbetar med dessa barn, i 
synnerhet när det gäller de lite 
äldre eleverna, från högstadiet 
och uppåt. 
                                                                                                                                                      

Vad är dyskalkyli?                                                                                                                          
Prevalensen, förekomsten, i 
en population för dyskalkyli 
varierar i litteraturen mellan 
3,6 och 6,5 procent, beroende 
på kriterier och bedömnings-
metoder. Man har åtminstone 
tidigare trott att dyskalkyli var 
lika vanlig hos båda könen, 
men en nyligen genomförd 
kubansk undersökning gör 
gällande att dyskalkyli är tre 
gånger vanligare bland pojkar 
än bland flickor. Diagnosen 
ställs nästan uteslutande när 
det är frågan om normalbe-
gåvade personer, men kan i 
enskilda fall även ställas när 
det gäller personer utanför 
normalspannet om man ser att 
diskrepansen mellan mate-
matisk begåvning och övrig 
begåvning är påfallande stor. 
Dyskalkyli är något man föds 
med och orsaken är oftast ärft-
lig. Svårigheterna är generella, 
dvs. problem med grundläg-
gande taluppfattning och med 
de fyra räknesätten, alltså den 

Markus Björnström
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matematiska kunskap som 
elever bibringas i åk 1, 2 o 3.

Något som ofta är svårt för 
personer med dyskalkyli är att 
uppfatta antal. Antalsuppfatt-
ning finns hos alla däggdjur och 
även hos fåglar och kan mätas 
hos spädbarn redan när de är 
tre dagar gamla. Det är alltså en 
mycket basal färdighet som inte 
är beroende av miljöpåverkan, 
t.ex. skolgång. Ett annat känne-
tecken för personer med dyskal-
kyli är att de, trots stora insatser 
från skolans sida där man 
erbjuder sina bästa stödåtgärder, 
inte förbättras nämnvärt.

Andra tecken kan vara visuella 
och spatiala svårigheter, pro-
blem med att avläsa klockan 
eller dålig tidsuppfattning 
– man känner inte skillnaden 
mellan 5 och 45 minuter. Tiden 
är ett abstrakt begrepp, och det 
kan vara direkt ångestframkal-
lande hos vuxna personer med 
dyskalkyli. Att inte veta vad 
som menas med i förrgår eller 
i övermorgon kan var väldigt 
frustrerande. Att varje gång 
man hör dessa tidsangivelser 
behöva tänka efter, ha en plan 

för hur man räknar ut det och 
ändå känna att man inte riktigt 

vet vad begreppen betyder 
känns förmodligen ganska 
mardrömslikt, i synnerhet som 
ingen annan i ens omgivning 
verkar ha problem med det. 

Väldigt vanligt är också att 
personer med dyskalkyli har 
någon typ av koncentrations-
svårigheter, från milda till 
stora. Många har också svårt 
med exekutiva funktioner, 
alltså förmågan att planera, 
utföra och kontrollera sitt eget 
arbete. En del kan ha svårig-
heter att kopiera en enkel bild, 
att rita av en figur. 

Det är ingen tillfällighet att 
beskrivningen ovan också till 
stor del stämmer in på elever 
med diagnosen ADHD, och stor 
samförekomst finns. Dyskalkyli 
är inte ett språkligt problem i 
grunden, men samförekomst är 
ganska vanlig (siffrorna i studier 
kan variera mellan 25 och 50 
procent) och vissa barn brottas 
med alla tre diagnoserna. Då 
blir skolan naturligtvis en tuff 
utmaning. 

Anton, en fallbeskrivning          
Markus Björnström träffade 
Anton första gången för tre 
år sedan. Anton var då tio år 
och gick i fjärde klass. Hans 
problem med matematik ob-
serverades tidigt och han fick 
redan från åk 2 mycket special-
lärarstöd. Från åk 4 har han 
haft all matematikundervis-
ning individuellt men han får 
ibland bjuda med en kompis 
till dessa lektioner. Man har 
alltså arbetat mycket med hans 
svårigheter, men med ringa 
framgång. Någon tid innan 
Markus Björnström och Anton 
träffades första gången hade 
en läs- och skrivutredning visat 
att Anton även lider av dyslexi. 
På WISC-test låg han på en 
genomsnittlig nivå, strax över 
100. Sämst resultat fick Anton 
på arbetsminnestestet, men när 
det gällde perceptuell funktion 
låg han över medel. 

WISC-testet visade alltså att 
särskola inte var en skolform 
för denna elev, vilket några 
antytt. Ett enkelt aritmetiskt 
test, där det gäller att räkna så 
många (enkla) uppgifter man 
hinner på fem minuter, visade 
att Anton behärskade addition 
i området 1–10 någorlunda. 
När det gällde tal mellan 10 
och 20 var han mera osäker 
och det som var speciellt för 
honom var att han över huvud 
taget inte kunde subtrahera. 
Han visste själv att subtraktion 
var ett totalt mysterium för 
honom, trots att han nu hade 
haft sju terminers matematik-
undervisning, varav tre med 
intensivt speciallärarstöd. 
Av det kladdpapper Anton 
använde vid testningen kunde 

Dyskalkyli, några kännetecken
•	 Tidig	debut	(årskurs	1-2	eller	tidigare)	
	 Trots	normal	intelligens...
•	 Massiva	svårigheter	med	de	fyra	räknesätten
•	 Svag	antalsuppfattning
•	 Stora	visuella	och	spatiala	svårigheter
•	 Svårigheter	att	lära	sig	klockan
•	 Svårigheter	med	tidsuppfattning	–	”time	blind”
•	 Koncentrationssvårigheter
•	 Svårigheter	med	planering,	utförande	och	kontroll	av	eget	arbete
•	 Svårigheter	med	att	kopiera	enkla	figurer
•	 Dålig	respons	på	intervention
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man se att hans strategier var 
att rita pinnar och stryka över 
dem i försök att lösa subtrak-
tionsuppgifter, men det blev 
nästan aldrig rätt ändå. Anton 
fick också i uppgift att på ett 
tomt papper rita en klocka 
med alla klockslag och visare. 
I ett första försök ritade han 
nästan alla siffrorna på höger 
sida. I två ytterligare försök att 
lösa uppgiften hände samma 
sak, och när han i det fjärde 
försöket fick hjälp av Markus 
Björnström att placera ut siff-
rorna 12, 3, 6 och 9 hade han 
ändå problem med att sätta 
ut de återstående siffrorna på 
rätt ställe. De flesta barn i hans 
ålder kan sätta ut siffrorna helt 
symmetriskt från början (80 
procent enligt en amerikansk 
studie). 

Vad berodde då Antons svårig-
heter med denna uppgift på? 
Dels har han förmodligen svårt 
att visualisera hur en klocka 
ser ut, ”han får inte upp någon 
bild”, som Markus Björnström 
uttrycker det.  Dessutom har 
han svårt med sina exekutiva 
funktioner när det gäller att 
planera, genomföra och kor-
rigera. Han sätter igång med 
uppgiften gång på gång, note-
rar att det blir fel, men kan inte 
hitta en strategi för hur kan 
ska göra för att det ska bli rätt. 
Det innebär att matematik blir 
svårt eftersom det här gäller att 
tillämpa inlärda strategier och 
även att kunna byta strategi 
när det går fel. 

Dessa svårigheter ställer förstås 
till problem i att hantera 
vardagen också. I Antons fall 
måste hans mamma ringa hem 

från sitt arbete och tala om 
för honom när det är dags att 
ge sig av till skolan, och lägga 
fram de saker han ska ha med 
sig dit innan hon går, trots att 
skolan bara ligger fem minuters 
promenad från hemmet. 

Testningsförfarande
Vid diagnostisering använder 
Markus Björnström bl.a. ett 
engelskt test, Dyscalculia, som 
tagits fram av professor Brian 
Butterworth och hans kollegor. 
I testet ingår två deltest som 
är särskilt intressanta. Det 
första heter dot enumeration, 
där barnet får se en bild med 
två grupper av prickar och det 
gäller att avgöra om grupperna 
innehåller lika många prickar. 
I det andra deltestet får barnet 
se siffror i varierande storlek 
och säga vilken som är störst, 
inte till storleken utan det antal 
som siffran står för. Dessa 
uppgifter ska vara automati-
serade hos en tioåring, men 
Anton får tänka efter innan 
han svarar.  Ett annat sätt att 
testa antalsuppfattning är när 
man visar en bild med blåa 
och gula prickar i endast två 
millisekunder och sedan är 
uppgiften att säga vilka prickar 
det fanns flest av. Man hinner 
alltså inte räkna prickarna utan 
det gäller att snabbt fatta be-
slut om vilka prickar det finns 
flest av. Nya studier visar att de 
barn som har stora svårigheter 
att fatta denna typ av beslut är 
de som får störst svårigheter 
med matematik under hela sin 
skolgång. Det man mäter med 
denna typ av testuppgifter är 
alltså antalsuppfattning, det 
som på engelska heter nume-
rosity. 

För att sammanfatta Antons 
testresultat kan man konstatera 
att hans antalsuppfattning inte 
låg på förväntad nivå, att han 
hade någon typ av svårighet 
med exekutiva funktioner, 
alltså att planera och använda 
strategier. Hans visuella och 
spatiala perception tycks fung-
era tillfredsställande, åtmins-
tone enligt WISC-bedömning-
en. Språkligt hade han vissa 
svårigheter som naturligtvis 
försvårar all inlärning, men 
hans kärnproblem verkade 
vara antalsuppfattningen. 

Hur hjälper man barn 
med dyskalkyli i skolan?
Hur lägger man bäst upp skol-
undervisningen för barn med 
Antons problem? Liksom när 
det gäller barn med dyslexi är 
det bra att träna det man har 
svårt för men man måste också 
kunna avgöra när  man ska 
kompensera för det befintliga 
funktionshindret. Den peda-
gogiska skickligheten ligger i 
att kunna kombinera de båda 
perspektiven. Att göra det på 
ett sätt som är lustfyllt och 
motiverande för eleven är en 
stor utmaning. 

Om antalsuppfattningen är 
den stora svårigheten – som 
i Antons fall – bör man väl 
träna och stärka den förmå-
gan? Det kan verka logiskt, 
men det finns inga studier som 
visar att den typen av träning 
ger resultat. Inga bra metoder 
finns utvecklade för att an-
gripa problemet där. Ett annat 
argument för att inte sätta in 
träningsresurserna där är att 
detta med antalsuppfattning ju 
verkar vara en grundläggande, 
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nedärvd förmåga och sådana 
är det extra svårt att göra 
något åt. 

Markus Björnström rekom-
menderar ett material, Numi-
con, som finns i svensk version, 
inte för att idéerna i det är nya 
utan mest för att det är väl-
strukturerat och ger läraren tid 
över till själva undervisningen i 
stället för att behöva konstrue-
ra eget material. Det finns även 
mycket att hämta på internet 
när det gäller tips om hur man 
kan använda materialet. Nu-
micon bygger på att barnet ska 
få grepp om tiobassystemet, 
förstå antalsbegreppet. Det är 
tänkt för en basal nivå men går 
att bygga vidare.   

Att ordna studiecirklar med 
utgångspunkt i en bok i 
ämnet, t.ex. Dyskalkyli. Att 
hjälpa elever med specifika 
matematiksvårigheter av Brian 
Butterworth, tycker Markus 
Björnström kan vara en mycket 
god idé, eftersom så många 
lärare upplever det som mycket 
besvärligt att undervisa i ämnet 
taluppfattning. Både lärare och 
elever behöver inspiration och 
nya angreppssätt. 

När man ska träna med ett 
barn som Anton, bör det ske 
ofta, intensivt och systematiskt. 
Besök hos specialläraren en 
gång i veckan kallar Markus 
Björnström för umgänge, 
inte träning. En grundtes i all 
matematikundervisning, inte 
bara för dem med dyskalkyli 
är, att förståelse måste föregå 
färdighetsträning. Anton når 
inte förståelse genom att öva. 

Något som saknats i Antons 
fall är en utvärdering av hans 
prestationer och därmed även 
själva undervisningen. Ett 
material för sådan utvärdering, 
Diamant, finns på Skolver-
kets hemsida. Det bör inte 
användas som screening för 
helklass eftersom det blir för 
tidskrävande, men däremot för 
elever av Antons typ.  Eftersom 
uppgifterna är av stigande svå-
righetsgrad ser man precis vad 
det är som fallerar, och det re-
kommenderas att använda hela 
materialet från början eftersom 
eleverna med dyskalkyli då kan 
få känna sig duktiga i början. 

Datorprogram av typen 
Robomemo och Minneslek är 
däremot material som Markus 
Björnström direkt vill avråda 
ifrån eftersom de inte visat sig 
vara lämpliga för barn med 
stora räknesvårigheter. Faran 
med dessa program är också 
att de tränger undan goda 
pedagogiska insatser som är så 
mycket viktigare.  

Kompensatoriska hjälp-
medel och individuella mål
Man måste, som sagt, även 
veta när det är dags att sätta in 
kompensatoriska hjälpmedel. 
Anton fick redan i åk 4 en mi-
niräknare för att om möjligt nå 
nya delar av matematiken och 
inte fastna i sina svårigheter. 
På denna miniräknare med två 
rader finns hela talet kvar även 
när man tryckt på enter, alltså 
inte bara svaret. Denna typ av 
miniräknare är egentligen den 
enda sort man borde använda i 
skolan, anser Markus Björn-
ström. Naturligtvis räcker det 
inte med att bara ge barnet en 

sådan miniräknare utan man 
måste förstås lära barnet att 
använda den så att den inte, 
som det visade sig i Antons 
fall, blir liggande på botten av 
skolväskan.  Anton och barn 
med liknande svårigheter bör 
också fortsätta att använda 
laborativt material.  

En annan sak som Markus 
Björnström vill propagera för 
är att barnen med dyskalkyli 
vid prov ska få ha med samma 
material och samma mattebok 
som används i klassrummet. 
Därmed närmar man sig ett 
mer vuxet sätt att lösa en 
uppgift, nämligen genom att 
samla de resurser man har för 
att lösa problem. För Anton är 
det svårt att lagra talfakta och 
automatisera sina kunskaper. 
Målet för honom är att med 
tillgängligt material få en an-
nan människa att förstå hur 
uppgiften ska lösas. 

Kommer Anton in på gymna-
siet? Själv oroar han sig och 
ställer ofta frågan till föräld-
rarna. Markus Björnström 
tror att det kommer att bli 
svårt för Anton att nå upp till 
de nationella kraven för G i 
matematik, även om mirakel 
kan inträffa. Det Anton skulle 
ha störst nytta av vore att få 
individuella mål: att ha fokus 
på att kunna hantera varda-
gens matematik så att han kan 
fungera i samhället, att förstå 
sitt lönebesked, kunna betala 
hyran, teckna ett mobiltele-
fonabonnemang utan att bli 
lurad. Trots att detta tänkesätt 
kanske inte stämmer överens 
med politiskt uppsatta mål.    

Lena Asker-Árnason
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Karin Brunnegård, logoped 
och lektor i logopedi vid 
utbildningen i Umeå, höll en 
informationsrik och synnerli-
gen intressant föreläsning på 
SFFL-kongressen 2011 om 
bedömning och behandling av 
läpp-, käk-, gomspaltrelaterade 
talavvikelser. 

Karin Brun ne gård är väl insatt 
i ämnet då hon har skrivit en 
avhandling om bedömning av 

nasalt tal – Evaluation of nasal 
speech: a study of assessments 
by speech-language patholo-
gists, untrained listeners and 
nasometry (2008). På Umeå 
universitets hemsida går det att 
läsa bland annat följande med 
anledning av avhandlingen:

”Västerbottningar i allmän-
het, och Umeåbor och Skellef-
tebor i synnerhet, brukar sägas 
prata nasalt. En jämförelse med 
akustisk mätning av barns tal i 

Umeå, Stockholm och Göte-
borg visar dock att det inte är 
några mätbara skillnader i gra-
den av nasalt tal, dvs. resonans 
i näshålan, i de olika dialek-
terna. Nasal röstklang i talet 
uppfattas både av lekmän och 
logopeder men är ändå svårt 
att bedöma. Till hjälp i bedöm-
ningen kan logopeden använda 
Nasometern, men den kan inte 
ersätta logopeden, visar Karin 
Brunnegårds studier.”

Karin framhöll att det är vik-
tigt för oss alla att få kunskap 
om läpp-, käk-, gomspalter 
(LKG) då frekvensen i Sverige 
är 1:500 nyfödda, det vill säga 
cirka 200 barn per år. Det 
finns olika spalttyper: Enbart 
läppspalt respektive läpp-
käkspalt medför inte några 
talavvikelser. Det kan också 
vara läpp-, käk-, gomspalt, 
gomspalt endast i mjuka gom-
men (inklusive spalt i mjuka 
gommens muskulatur som 
döljs av slemhinna, så kallad 
submukös spalt) och spalt i 
både mjuka och hårda gom-
men.

Orsaken är oftast okänd. 
Ärftliga faktorer och vissa 
mediciner under graviditeten 
kan påverka utvecklingen av 
fostret under de tio första veck-
orna då ansiktet formas.

Omhändertagandet av per-
soner med LKG är organiserat 

Spaltrelaterade talavvikelser – 
så bedöms och behandlas de i dag

Karin Brunnegård
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på olika sätt i Skandinavien. 
I Norge respektive Danmark 
finns det två så kallade LKG-
team, i Finland ett. Sverige 
har sex LKG-team vid sjukhus 
i Stockholm, Linköping, 
Malmö, Umeå, Uppsala/
Örebro och Göteborg. De 
tre först nämnda teamen 
opererar gomspalt vid ett 
tillfälle i åldern 6 - 24 måna-
der (enstegsslutning, vanligast 
internationellt) medan de 
övriga opererar vid två tillfäl-
len (tvåstegsslutning). Trots 
många års forskning vet man 
ännu inte vilka kirurgiska 
metoder eller tidpunkter för 
operationer som ger bäst 
resultat på grund av skiftande 
metoder för talbedömningar 
och brister i genomförande av 
studier och rapportering. Tea-
men i Sverige består av plastik-
kirurg, tandläkare, käkkirurg, 
logoped, öronläkare, audiolog 
och sjuksköterskor respektive 
tandsköterskor.

Det är vanligt med öroninflam-
mationer hos barn med LKG 
och därmed risk för nedsatt 
hörsel vissa perioder, vilket 
vi alla måste vara uppmärk-
samma på i kontakten med 
dessa barn.

En ytterligare operation då 
barnet har käkspalt – ben-
transplantation – görs vid 
cirka sju års ålder. Tidpunkten 
är vald med tanke på käkens 
tillväxt och tandutvecklingen. 
Lagning av käkspalten består 
i att benvävnad flyttas dit för 
att tänderna ska få ett bra och 
säkert fäste.

Det finns flera mål med be-
handlingen: Det ska bli ett 

bett med god tuggfunktion, 
ett välfungerande tal och ett 
utseende som hen är nöjd med. 
Prognosen är god, då 50-–100 
procent får normalt tal utan 
talträning eller ytterligare 
operationer. Givetvis beror 
resultatet på spalttyp, tid-
punkt för kirurgi, skicklighet 
hos kirurg och barnets övriga 
utveckling.

De talavvikelser som före-
kommer vid spalt består är 
nasalitet i form av hyper- el-
ler hyponasal klang, hörbart 
nasalt luftläckage (”knorr 
och fnys”, som Karin beskri-
ver det) och tryckreducerad 
artikulation (gäller framför 
allt klusiler). Dessa avvikelser 
benämns som passiva.

Hypernasalitet beror på ökad 
resonans i näshålan som följd 
av bristfällig velofarynxfunk-
tion (velum = mjuka gommen, 
farynx = svalget), det vill säga 
att mjuka gommen inte sluter  
till vid bakre svalgväggen, 
vilket  medför att luft kom-
mer till näshålan inte bara vid 
nasala ljud.

Hyponasalitet innebär mins-
kad resonans i näshålan, som 
vid snuva. Det låter täppt, 
luften passerar inte fritt. För 
barn med spalt kan hyponasa-
litet exempelvis bero på sned 
nässkiljevägg.

Karin vill varna för att en 
eventuell borttagning av för-
storad adenoid (”körtel bakom 
näsan”) hos individer som har 
nasalt tal kan öka talavvikel-
sen/hypernasaliteten, om de 
redan är lätt hypernasala. En 

preoperativ bedömning ska så-
ledes alltid göras av någon som 
är van att bedöma nasalt tal.

Avvikelser vad gäller artikula-
tion kan hänga samman med 
bettet men är oftast relaterade 
till spalten i gommen eller bris-
tande gomfunktion. Artikula-
tionen kan vara tillbakadragen 
och bli velariserade dentaler 
(ej velarisering eftersom det 
inte är dysfonologiskt) eller till 
exempel bli glottala konsonan-
ter – stämbandsstötar (vilket 
finns i vissa engelska dialekter) 
eller faryngeala frikativor. 
Dessa ändringar av artikula-
tionsställe görs omedvetet men 
aktivt för att konsonanterna 
ska bli tydligare. Mjuka gom-
men och bakre svalgväggen är 
också artikulatorer. Rörelserna 
sker inte medvetet men det 
märks således tydligt då de 
inte fungerar. Karin låter oss 
lyssna på ljudexempel på na-
salitet respektive artikulations-
avvikelser.

Om velofarynxslutningen inte 
är tillfredsställande trots de 
primära operationerna kan en 
ytterligare sekundär operation 
utföras, så kallad svalglambå, 
som är en vävnadsbrygga som 
hjälper till att täta läckaget 
mellan mun- och näshåla. Det 
blir förstås inte helt tätt! Upp 
till 30 procent av dem med 
käk- och gomspalt opereras 
sekundärt. Svalglambån hjälper 
till att normalisera både de pas-
siva och de aktiva avvikelserna.

Karin  betonar att det inte 
är någon idé med talträning, 
eller för den delen sug- och 
blåsövningar som var vanligt 
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tidigare, när det är passiva 
nasalitetsavvikelser. Då är det 
kirurgi som gäller.  Däremot 
när det är artikulationen som 
brister, då ska talträning sät-
tas in. För små barn under 
tre års ålder prövas lekterapi 
och övningar via föräldrarna. 
Från cirka tre år blir det direkt 
talterapi. Karin säger att det 
ibland kan vara svårt att av-
göra om avvikelserna är aktiva 
eller passiva.

Även för barn med spalt finns 
det ett samband mellan joller 
och tidig talutveckling. Det 
är god prognos om barnen 
har stavelsejoller, övervikt av 
främre artikulationsställen och 
tryckstarka konsonanter vid 
tolvmånaderskontrollen. Det 
är ett starkt samband mellan 
tryckstarka konsonanter vid 12 
respektive 18 månader och bra 
artikulation vid tre års ålder.

Det är vanligt med färre 
konsonantfonem i joller och i 
de första orden hos barn med 
spalt. Jämfört med kontroll-
grupper där dentala fonem 
dominerar, har barnen med 
LKG bilabialer och glottala 
fonem och vid tre års ålder har 
de flera fonologiska avvikelser 
än barn utan spalt. Också det 
aktiva ordförrådet är mindre 
vid 18 månaders ålder, enligt 
en ny studie.

När det gäller läsförmåga 
vid fem till sex års ålder ligger 
merparten av barnen med spalt 
inom normalvariationen enligt 
en ny utländsk undersökning.

Det finns ett stort antal syn-
drom (400–500 stycken) där 
gomspalt ingår. Karin råder 
oss att fundera på syndrom om 

talträningen kör fast totalt.
De senaste fem åren har 
antalet utlandsadopterade 
barn  med LKG-spalt ökat. 
Oftast sker gomoperationerna 
efter ankomsten hit medan 
läppspalt kan ha opererats 
i ursprungslandet. Andelen 
adoptivbarn med spaltrelate-
rade talsvårigheter och andra 
diagnoser, till exempel ADHD 
och fetalt alkoholsyndrom, har 
också ökat. Barnen har inte 
bara spaltrelaterade talavvi-
kelser utan de har också högre 
risk för språkstörning. Karin 
uppmanar oss att vara lite 
försiktiga med att uttala någon 
prognos för adoptivbarnens tal 
och språk.

Vid utredning av barn med 
LKG- spalt görs lyssnarbedöm-
ning, muninspektion, röntgen-
filmning för att se hur artikula-
torerna rör sig, filmning med 
fiberoptik via näsan, akustisk 
analys och differentialdiagnos-
ticering mot språkstörning och 
dyspraxi.

Karin säger att det kan vara 
svårt att avgöra typ och grad 
av nasalklang, framför allt hy-
pernasalitet, även för erfarna 
logopeder. Hon nämner som 
exempel att tio experter som 
bedömer hypernasalitet får 
olika resultat. Hon betonar 
emellertid att det ändå fung-
erar bra i kliniska samman-
hang eftersom man är överens 
om vilka barn som behöver 
någon åtgärd. Varför är det så 
svårt? Enligt Karin beror  svå-
righeterna på att det är många 
faktorer som påverkar hur 
nasalitet uppfattas och det gäl-
ler för både professionella och 
lekmän. Artikulationsförmåga, 

röstkvalitet, röststyrka, grad 
av munöppning och utseende, 
till exempel synliga ärr, påver-
kar bedömningen.

Logopeder som arbetar med 
barn med LKG-spalt använ-
der sedan 2006 Svante-testet 
(Svante är ett svenskt artikula-
tions- och nasalitetstest. Det är 
det enda svenska material med 
normerade jämförelsevärden 
för LKG- och fonemtestning. 
Kan användas från tre års ålder. 
Se www.studentlitteratur.se)
 
Genom detta test kan man ta 
reda på typ och grad av nasali-
tetsavvikelser, typ av artiku-
lationsbrister,  förekomst av 
nasalitets- och artikulationsav-
vikelser samt korrekt produce-
rade konsonanter. Resultaten 
är således till stort stöd vid 
bedömning av åtgärder.

Karin Brunnegård avslutade 
med följande sammanfattning:
Många barn med spalt får bra 
tal med enbart primär kirurgi.

Genom att följa barnens 
tidiga talutveckling lär vi oss 
att hitta de barn där det är risk 
för talavvikelser.

Kom ihåg att det inte är 
någon idé att träna nasalitets-
avvikelser – det är bara slöseri 
med tid. Det är sekundär ki-
rurgi som krävs.

Vi är kanske inte alltid 
överens om grad av nasalitet 
men vi är överens om vilka 
barn som behöver få behand-
ling och det är det viktigaste 
för barnen. 

Ylva Segnestam
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LEKENS KRAFT OCH SPRÅKLIGT SAMSPEL
– verktyg i arbetet med språkstörning och språknedsättning

Leken är viktig för språkutvecklingen. Det gäller givetvis även barn och elever med språk-
störning och språknedsättning. Våra föreläsare kommer att belysa ämnet utifrån såväl 
forskning som egna praktiska erfarenheter.

Vi upprepar förra årets succé med en workshop söndag förmiddag den 25 november.  
Den här gången leds den av Anne-Marie Körling. 

Medlemmar får personlig inbjudan i augusti. Anmälningsblankett på www.sffl .se från juni.

Föreningens årsmöte hålls lördagen den 24 november kl. 08.30 på hotell Hilton i Stockholm.

Välkommen till SFFL:s kongress i Stockholm 23 – 24 november 2012 

SFFL:s KONGRESS 2012
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Våra föreläsare:

Bente Hagtvet

Francisco Lacerda

Anne-Marie Körling

Carmela Miniscalco

Elisabeth Arnér

Maria Ehde Andersson

Gerd Almqvist-Tangen

Catarina Sjöberg

Avslutningstalare: 
Manne af Klintberg
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En dag i början av mars träffar 
jag Lena Norberg och Tom 
Ek, som är två av fyra tolkar 
vid Taltjänst i Stockholms län. 
Deras kontor ligger på sjunde 
våningen på Rosenlunds 
sjukhus, i nära anslutning till 
ett hjärnskadecenter och ett 
datatek för barn. Det är en 
strålande klar, solig, lite kylig 
dag och från taltjänsttolkarnas 
kontorsfönster är det en vidun-
derlig utsikt över stora delar 
av Stockholm.

Taltjänst i Stockholms län 
startade inte som projekt, som 
i en del andra landsting, utan 
permanentades direkt 1993. 
Det finns för närvarande tio 
taltjänster i landet. Lena och 
Tom säger att det ibland kom-
mer till någon taltjänstverk-
samhet, ibland försvinner det 
någon. Taltjänst är kostnadsfri 
för klienterna och ingen remiss 
krävs. Tolkarna har tystnads-
plikt. Att använda taltjänsttolk 
ger en möjlighet för personer 
med funktionsnedsättningar 
som rör röst-, tal- eller språk 
att få delaktighet och ökad 
självständighet i samhället.

I tio av Sveriges 20 
landsting finns Taltjänst
Trots att Landstingsförbundet 

och Socialdepartementet redan 
1989 träffade en överenskom-
melse om att Taltjänst skulle 
inrättas i hela Sverige saknas 
tjänsten fortfarande i hälften 
av landstingen. Initialt avsattes 
till och med särskilda medel 
för det. Av den planerade 
successiva utbyggnaden av en 
taltjänst i varje landsting för 
personer med röst-, tal- och 
språkstörningar har det inte 
blivit mer än ”halvdant”.

Två taltjänsttolkar
Lena Norberg är psykolog, 
teckenspråkskunnig, och har 
av och till arbetat på Taltjänst 
i Stockholm sedan 1994. Hon 
arbetade redan under 1980-ta-
let med den logoped som var 
med och startade det första 
taltjänstprojektet i Uppsala 
läns landsting.

Tom Ek är logoped, relativt 
nyutbildad, och arbetar sedan 
sju månader som taltjänsttolk 
efter att ha varit anställd vid 
ett habiliteringscenter i Stock-
holmstrakten.

Utbildning till taltjänsttolk
Alla som börjar jobba som 
taltjänsttolk har erfarenhet och 
bakgrundskunskap om funk-
tionsnedsättningar som gäller 

kommunikation men det finns 
ingen regelbunden, organise-
rad utbildning till taltjänsttolk. 
En kurs som taltjänsttolkar 
själva har stått för har nyligen 
avslutats. Den omfattade sex 
kurstillfällen à två dagar. Såvitt 
Lena och Tom vet planeras 
för närvarande ingen ytter-
ligare kurs. Däremot samlas 
taltjänsttolkarna i landet till 
en tvådagarskonferens varje 
år. Då kan det vara program 
med externa föreläsare men 
också mycket diskussio-
ner. ”Det arrangeras också 
regionala möten regelbundet 
för taltjänster i närområdet 
och dessutom har Taltjänst i 
Stockholms län yrkesträffar en 
gång per månad och då brukar 
det vara livliga diskussioner 
om aktuella frågor”, tillägger 
Lena och Tom.

Åldersgräns – varför det? 
För klienter i Stockholms län 
är den nedre gränsen 18 år. 
Varför det? frågar jag Lena 
och Tom.

”Vi vill ha klienter som är 
myndiga och som själva kan 
stå för sina handlingar” svarar 
de. ”Det är dessutom mycket 
ovanligt med yngre klienter. 
Över 30 – då ökar antalet 

Taltjänst – tolkservice för personer 
med funktionsnedsättning som rör 
röst, tal eller språk
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sökande. Det är ett stort 
underlag vuxna i Stockholms 
län”, fortsätter de. ”Dessutom 
jobbar vi nära hjärnskadecen-
tret, vilket kan spela viss roll 
för vilka klienter vi får. Men 
det pågår faktiskt diskussioner 
om att sänka åldersgränsen 
inom vissa taltjänster, så vi får 
se vad som händer”.

Klienterna – vilka är det?
”Som grund ska våra klienter 
ha kommunikativa svårigheter 
på grund av funktionsnedsätt-
ningar inom områdena röst, 
tal och språk. Diagnoser har 
ingen betydelse, det vill säga 
är inget krav för Taltjänst, 
det är klientens behov av 
taltjänsttolk i kontakter med 
exempelvis vård, myndigheter, 
organisationer och föreningar 
som avgör. Om en person till 
exempel bara har minnespro-
blematik eller om någon har 
förvaltare kan Taltjänst neka 
tolkservice”, talar Lena och 
Tom om. De fortsätter: ”Vi 
för inga journaler men kan 
självklart ta del av journaler 
om en klient önskar och god-
känner detta inför ett möte till 
exempel”.

Personer med afasi respek-
tive cp-skada är i dagsläget de 
största grupperna som anlitar 
Taltjänst i Stockholms län. Det 
kommer också klienter med 
neurologiska sjukdomar, som 
kan ha svag röst och talsvårig-
heter. Personer med stamning 
har självklart rätt att använda 
sig av Taltjänst men det verkar 
inte finnas något intresse från 
den gruppen. Laryngekto-
merade kan söka tolkservice, 
exempelvis skrivstöd, då de 

måste koncentrera sig så 
mycket på att själva tala att de 
inte kan lyssna och minnas vad 
som sagts på ett möte.

”Taltjänst har begränsade 
resurser och måste därför 
ha en prioriteringsordning”, 
framhåller Lena och Tom. De 
nämner att gruppen med en-
bart läs- och skrivsvårigheter 
inte bedöms ha samma behov 
som till exempel en person 
med afasi. Under en period 
hade Taltjänst drop-in ett par 
timmar per vecka för läs- och 
skrivgruppen men numera kan 
maximalt en timme per vecka 
bokas i slutet av veckan före 
önskad tolktid.

Hur många ärenden och 
hur många klienter?
”Det är cirka 90 klienter in-
skrivna, varav ungefär 60 är 

aktiva. Vi har många klienter 
som har använt taltjänsttolk 
under många år. Under förra 
året hade vi ungefär 1 600 
ärenden men då var vi bara 
tre tolkar”, nämner Lena och 
fortsätter: ”Det är alltid två 
taltjänsttolkar närvarande vid 
domstolsärenden.” ”Vi har 
möjlighet att anlita frilanstolk 
när vi inte har resurser nog”, 
tillägger Tom.

Taltjänsttolkarna har ingen 
jourverksamhet som tecken-
språkstolkarna. ”Det har inte 
funnits något behov av det”, 
tillägger Lena och Tom.

Klienterna har möjlighet att 
få taltjänsttolkning, så kallad 
vardagstolkning, 2–2,5 timmar 
vid två tillfällen per vecka. 
”Det finns naturligtvis ärenden 
som tar mycket längre tid”. 
Lena berättar: ”En klient helt 
utan tal som använde Bliss och 

Taltjänsttolkar



16Tal & Språk 2/2012

bokstavstavla gick på en kurs 
som handlade om hur det är 
att ha assistent. Det blev ett 
mycket omfattande uppdrag.”. 
Hon fortsätter: ”Vid ett till-
fälle hjälpte jag till att struk-
turera föreläsningar som stöd 
för uppsatsskrivande – det tog 
också lång tid i anspråk. Men 
det är undantag”.

Hjälpmedel
Jag undrar om det mer 
allmänna bruket av tekniska 
hjälpmedel har påverkat anta-
let klienter som söker Taltjänst 
men det förnekar både Lena 
och Tom. ”Det är ju många 
äldre, 70 +, med afasi som 
har behov av taltjänsttolk och 
de är inte alls vana vid att 
använda tekniska hjälpmedel. 
Nu för tiden kommer det allt 
yngre med afasi efter stroke 
till oss. Gruppen klienter i 
åldrarna 40–-60 år har ökat 
de senaste åren och de är 
datorvana på ett helt annat 
sätt än de äldre klienterna. Vår 
erfarenhet är dock att även 
personer med god datorvana 
får problem med att hantera 
datorn efter sin
hjärnskada. Det är ovanligt 
att de som söker taltjänsttolk 
jobbar, även om de är yngre. 
De klienter som har behov av 
läs- eller skrivstöd på grund 
av dyslexi har oftast jobb. 
Våra klienter med cp- skada 
är i allmänhet mer vana vid 
hjälpmedel.”

Taltjänst kan ge så kallad 
omvärldstolkning, de kan till 
exempel hjälpa sina klienter 
med att hitta till hjälpmedel 
och förskrivare, dock inte 
prova ut dem.

Språkstörning och 
Taltjänst
På Taltjänst i Stockholm finns 
det inget aktuellt ärende som 
gäller språkstörning, det vill 
säga medfödd språkstör-
ning, den grupp av barn och 
ungdomar som många av oss 
i SFFL jobbar med, som växer 
upp med kvarstående språk-
liga svårigheter. ”Taltjänst har 
aldrig haft någon klient med 
den bakgrunden, märkligt 
nog,”, säger Lena. ”Hur ska 
vi nå dem?,” frågar sig både 
Lena och Tom. ”Det måste vi 
diskutera på nästa yrkesträff. 
Det är självklart att dessa per-
soner skulle kunna få taltjänst-
tolk. Vi vill verkligen komma i 
kontakt med den gruppen”.

Kognitivt stöd – 
vad innebär det?
På hemsidan står det att 
Tal tjänst i Stockholms län er-
bjuder kognitivt stöd förutom 
talstöd, läs- och skrivstöd samt 
telefonstöd. Jag ber Lena och 
Tom att berätta mera om vad 
det innebär. ”Egentligen är det 
språkligt-kognitivt stöd”, säger 
Tom. ”Det kan vara tolkning 
utan tredje part närvarande. 
Vi förenklar språk, bildsätter 
texter, talar in texter, förbere-
der respektive sammanfattar 
och förklarar möten, förenklar 
bruksanvisningar och kan på 
klientens uppmaning påminna 
om talhastighet till exempel 
vid läkarbesök.”. Således 
skulle allt detta passa även 
personer med språkstörning.

”Hur kan vi få kontakt med 
dem som inte känner till oss 
taltjänsttolkar men behöver 
oss, exempelvis gruppen vuxna 

med språkstörning?” frågar sig 
Lena och Tom avslutningsvis. 
”Det finns med all säkerhet 
ett stort mörkertal – vart tar 
de vägen? – de som gått i 
språkklasser under skoltiden, 
kanske i specialgymnasier. Det 
måste finnas många av dessa 
som skulle kunna ha nytta av 
Taltjänst!” (I Afasinytt 1/2012 
skriver en förälder om sin 
19-årige son med grav språk-
störning som fått kontakt med 
Taltjänst i deras Landsting.)

I tio av Sveriges 20 
landsting finns Taltjänst 
– varför inte i alla? 
För mera fakta om Taltjänst 
– historik och nuvarande 
verksamheter – och för att 
möjligen ana något
svar på frågan ovan, läs gärna: 
Taltjänst, Västra Götalandsre-
gionen (2010-06-07)
Taltjänst – Beskrivning av 
verksamheten (2011-01-21) 
utarbetat av taltjänsttolkar un-
der en utbildning på Nordiska 
folkhögskolan 2010-2011
och tag gärna del av en debatt 
om Taltjänst i riksdagen: Inter-
pellation 2004/05:548 mellan 
Elina Linna (V) och dåvarande 
socialminister Berit Andnor (S) 
samt Motion 2005/06:So332

Samtliga dokument kan sökas 
på internet.  

Ylva Segnestam
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Dags att nominera till 

Tal- och språkpriset!
Det fi nns många fantastiska pedagoger och logopeder 
runt om i vårt land. Både forskare och ”gräsrötter”. Ett 
sätt att lyfta fram någon som du tycker gjort något 
alldeles extra är att nominera henne eller honom till 
Tal- och språkpriset. 

Ditt förslag med motivering ska vara styrelsen tillhanda 
senast den 15 augusti!

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

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

för hennes stora engagemang i specialutbildningen för lärare om talpedagogik.

TAL- & 

SPRÅKPRISET 
2011

Stockholm 19 november 2011

Astrid Frylmark, ordförande

tilldelas

Ulla Sundberg 

KURSER under första delen av hösten 2012
SPRÅKET VID SKOLSTART, teori och praktik om språkutveckling, läsinlärning och dys-
lexi för dig som arbetar i förskoleklassen. Stockholm den 14 september 2012.

TESTBATTERIET, språklig kartläggning av 9-15-åringar (specialpedagoger, talpedagoger, 
logopeder) i Stockholm den 17 oktober.

TRÄNA SPRÅKET, den nya kursen som snabbt blev fullbokad i juni, återkommer i Stockholm  
den 18 oktober. Kursen är praktiskt inriktad och passar den som tidigare gått Testbatteriet eller har lång erfarenhet 
av att utreda språk, läsning och skrivning hos skolbarn och längtar efter en kurs som handlar om konkreta åtgärder. 

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

NYTT i webbutiken
GISSA MITT ORD är en fin och enkel liten bok av Inga Magnell. Boken är lämplig för alla 
som oavsett kronologisk ålder börjar lämna pekboksstadiet. Gåtornas svar ges i bild, ord 
och tecken. Bokens bilder är lockande även för de lite äldre barn som kan ha nytta av den.

På min webbplats finns mycket att läsa om kurser, böcker och 
material med extra tips och råd som du kan skriva ut, litteratur- 
tips och fördjupningsmaterial.
     Astrid Frylmark

www.frylmark.net
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De senaste åren har jag haft 
förmånen att få utbilda försko-
lepersonal i hur de ska an-
vända materialet TRAS (Tidig 
Registrering i Språkutveckling) 
i sin verksamhet. Som säkert 
de flesta av er som läser detta 
vet, har TRAS utvecklats i 
Norge av en synnerligen kom-
petent grupp språkforskare 
och psykologer med särskilt 
intresse för språk och läsning.

Det nationella nätverket har 
haft sin sammanhållande 
person i Egon Nordman och 
numera en förankring på Lin-
néuniversitetet. En självklar 
deltagare är naturligtvis 
Anita Ekesund, som gjort den 
svenska översättningen och 
som tillsammans med Talför 
erbjöd s.k. pilotutbildningar 
i samband med att materialet 
översatts till svenska. Jag har 
också ingått i det nationella 
nätverket och i ett nordiskt 
TRAS-nätverk tillsammans 
med deltagare från Island, 
Färöarna, Grönland och 
Danmark.  Sedan i höstas har 
Egons roll övertagits av Anne 
Ekman, specialpedagog med 
fördjupning i tal och språk och 
specialpedagogik med inrikt-
ning mot grav språkstörning.

Det nordiska nätverket, sam-
manlagt 27 personer varav 
elva var svenska deltagare, 

hade ett seminarium dagen 
före konferensen. Ett sådant 
seminarium hålls vart tredje år 
och är en form av erfarenhets-
utbyte och diskussionsforum 
mellan oss deltagare. 

Konferensen, som var förlagd i 
direkt anslutning till nätverks-
mötet, hade rubriken Obser-
vasjon og tiltak hånd i hånd – i 
barnehage og skole och hölls 
på Thon Hotel Oslo Airport, 
Gardermoen. Vi var ca 400 
konferensdeltagare som fick 
ta del av ett mycket ambitiöst 
program. 

Den första föreläsningen 
hölls av Catherine Snow från 
Harvard University, Boston, 
USA. Hon talade om den stora 
utmaningen som ligger i att 
skapa  situationer där barnen 
själva får möjlighet att tala 
om saker som engagerar dem. 
Ofta är det lärarna som pratar 
och lärarna som involverar 
barnen genom att ställa frågor 
som ger kortfattade svar. Det 
är inte en språkmiljö som 
minskar klyftan mellan mer 
och mindre privilegierade barn 
och barn med annat moders-
mål. Hon frågade sig ”Vad är 
det som händer i ett klassrum 
där barn lär?”  Catherine 
Snow menar att det är när 
man arbetar med ett innehåll 
som reflekteras av språket. Att 

veta hur ord används i olika 
sammanhang. Barn måste höra 
ovanliga ord. Ordförrådsut-
veckling tar aldrig slut. 

”Barn är uppmärksam-
ma när de är aktiva och 
verksamma. De ska se, 
höra, röra och göra.” 

En annan föreläsare var Bente 
Hagtvet, som jag hörde första 
gången på IRA:s läskonferens 
i Stockholm 1990 och därefter 
lyssnat till många gånger. 

Precis som i Sverige ställer 
nu myndigheterna i Norge 
större krav på verksamhe-
ten i ”barnehagerne”. Bente 
Hagtvets pågående forskning 
handlar om att iaktta dialogen 
mellan barn samt mellan barn 
och vuxna i verksamheten 
kopplat till språkstimulans. 
Nyckelorden i denna forsk-
ning är språklig kartläggning, 
förebyggande insatser och 
skriftspråksstimulering. En 
naturlig koppling blir hennes 
forskning kring att förebygga 
och avhjälpa läs- och skrivsvå-
righeter.

Även Bente poängterade 
vuxnas ordval i samtal – det 
intellektuellt utvidgande sam-
talet.

Bente Hagtvets föreläs-
ning följdes upp av kollegan 
Solveig-Alma Halaas Lyster.  

TRAS-konferens i Oslo 
30 november–2 december 2011
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De är båda verksamma vid 
Institutt for Spesialpeda-
gogikk, Universitet i Oslo. 
Solveig refererade till en 
tidigare undersökning som 
visat att ordförrådet inte bara 
påverkar läsförståelsen utan 
att det också finns ett samband 
mellan ordförråd och ordav-
kodning. Hon påpekade därför 
vikten av att ha ett tydligt fo-
kus på ordförrådsarbete både 
i förskolan och skolan. Hon 
kunde visa att morfologisk 
kompetens före skolstarten 
och ordförråd i första klass 
förklarat variationer i barns 
läsförståelse i sjätte klass.

Konferensprogrammet inne-
höll flera intressanta inlägg 
av den forskning som bedrivs 
i Norge och som ofta hade 
kopplingar till TRAS-materi-
alet. Av de kommunala för-
skolorna använder 92 procent 
TRAS i sin verksamhet. Mot-
svarande siffra för de privata 
förskolorna är 84 procent.

Från Sverige deltog Maud 
Nilzén, Marie-Louise Lindhe 
och Kerstin Eliasson. Maud, 
som är lågstadielärare och 
specialpedagog, har på upp-
drag av skolchefen i Kungälv 
utarbetat en ”Kungälvsmo-
dell” för barns språk-, läs- och 
skrivutveckling från förskolan 
till årskurs nio. Ett år efter att 
den presenterats tog politiker 
och tjänstemän beslut att 
arbeta enligt denna modell 
och använda TRAS. Beslutet 
resulterade i att all personal 
i kommunen (ca 400 peda-
goger i förskolan) deltog i en 
fördjupad utbildning om barns 

språkutveckling med bland an-
nat TRAS-boken som teoretisk 
grund.  Kommunen har ca 40 
språkpiloter som träffas regel-
bundet och sätter även av en 
halv studiedag per termin för 
alla pedagoger så att uppfölj-
ning, utvärdering och vida-
reutveckling kan ske. Mauds 
fina presentation väckte stort 
intresse bland konferensdel-
tagarna. Lika stort intresse 
rönte Marie-Louise Lindhe 
och Kerstin Eliasson med sin 
Västerviks- modell för TRAS-
utbildning. Samtliga pedagoger 
har genomfört en TRAS-
utbildning som följs upp med 
sammankomster, TRAS-kaféer, 
två gånger per termin. Till 
dessa träffar kan deltagarna 
via en TRAS-ikon, som lig-
ger på kommunens intranät, 
skicka in frågor kring materia-
let. Marie-Louise och Kerstin 
kan vid behov fördjupa något 
av de åtta delområdena i 
materialet och pedagogerna 

har haft möjlighet till erfaren-
hetsutbyte. Kopplat till dessa 
sammankomster har man 
också kunnat diskutera den 
nya läroplanen för förskolan 
samt aktuell forskning som 
berör förskolan.

Konferensen slutade med att 
Unni Horn och Jörgen Frost 
dels presenterade en revide-
rad upplaga av TRAS-boken, 
dels informerade om det 
material som ska skapa en 
kontinuitet mellan förskola 
och skola (OBS-observasjon 
i overgangen mellom barne-
hage og skole). När det gäller 
TRAS-boken har det bland 
annat tillkommit ett kapitel 
om TRAS för 0–2 år och ett 
om barn med flera språk. I 
schemat förekommer det dock 
inga ändringar av rubriker el-
ler frågeställningar.

Frågan är när boken och OBS 
kommer att finnas i svensk 
översättning. Förlagschefen 
Lena Maria Nordstrand på 
Nypon förlag, som numera 
distribuerar TRAS-materialet, 
deltog i konferensen så hon är 
helt uppdaterad på den norska 
upplagan.

Den väl genomförda konfe-
rensen slutade med att alla vi 
svenska deltagare fick var sitt 
exemplar av den nya TRAS-
boken, vilket naturligtvis 
gladde oss mycket. 

Information om TRAS 
finns att söka på
www.statped.no/tras 

Unn Görman

Unn Görman
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Föräldraföreningen DHB 
Språkstörning vet att det krävs 
kunskap, kunskap och åter 
kunskap för att verksamheter, 
samhället och föräldrar ska 
förstå vad det innebär ha en 
språkstörning. 

DHB - Riksförbundet för 
döva, hörselskadade och 
språkstörda barn
År 2007 bildades DHB Språk-
störning ur DHB Hällsbo, 
som hade varit kopplat till 
Hällsboskolans verksamhet 
(Hällsboskolan är en statlig 
specialskola för elever med 
grav språkstörning). Fokus 

skulle ligga nationellt för att få 
möjlighet att nå hela målgrup-
pen och för att fortsätta stötta 
familjer i hela landet, sprida 
kunskap om språkstörning 
till samhället i allmänhet och 
till verksamheter i synnerhet. 
DHB Språkstörning besöker 
förskolor och skolor, är med 
på utställningar samt för årliga 
diskussioner med SPSM:s 
Resurscenter tal och språk. Vi-
dare har vi tagit kontakt med 
föräldraföreningen Talknuten 
för ett framtida samarbete. 
DHB Hällsbo och Afasiför-
bundet/Talknuten har tidigare 
haft samarbetsprojektet ”Barn 
med språkstörning” (2002-05) 

och därefter ”Barn och unga 
med språkstörning i ett livsper-
spektiv” (2005-08). I styrelsen 
för DHB Språkstörning sitter 
inga professionella utan enbart 
föräldrar till barn med språk-
störning.

Föräldrar vill ha någon 
att fråga
Vi föräldrar ser ett skriande 
behov av kunskap. När man 
har ett barn med språkstör-
ning utgör första etappen ett 
evigt tjat på BVC, förskola och 
skola om att få till en diagnos 
och ett svar på varför ens barn 
inte pratar som jämnåriga. 

Föräldraföreningen 
DHB Språkstörning

Anna Båve Shultz som har en språkstörning berättade om sin skoltid på Mitt unika barn 2010
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När diagnosen väl är ställd 
börjar etapp två i och med de 
otaliga frågor som dyker upp. 
Vad har vi för rättigheter, vilka 
möjligheter fi nns för mitt barn, 
var kan vi få lära oss TAKK, 
hur stimulerar man munmo-
toriken etc. Många föräldrar 
vill att barn med språkstör-
ning ska ingå i habiliteringens 
uppdrag eller att det ska fi nnas 
språkstörningsteam inom 
landstingen. Man vill ha någon 
att ringa när det inte fungerar i 
vardagen. 

Mitt unika barn
De två senaste åren har DHB 
Språkstörning och Riks-
förbundet DHB anordnat 
föräldrautbildningen ”Mitt 
unika barn” i samarbete med 
SPSM. Utbildningen fyller en 
viktig funktion, dels för att 

släcka kunskapstörsten dels 
för den stärkande upplevelsen 
att få dela sina erfarenheter 
och obesvarade frågor med 
andra föräldrar, som bär på 
precis samma erfarenheter och 
frågor.

Aktiv fritid
I vår strävan att göra samhäl-
let mer tillgängligt för barn 
och unga med språkstörning 
har DHB sökt och beviljats 
medel från Arvsfonden för 
projektet ”Aktiv fritid”. Pro-
jektet går ut på att träffa barn 
och unga med språkstörning, 
som fritt får välja aktiviteter 
inom kultur och idrott. En 
projektledare är sedan med på 
aktiviteterna och diskuterar 
med barnen, föräldrarna och 
ledarna vad som fungerar och 
vad som inte fungerar. Tanken 

är att tillsammans hitta stra-
tegier för hur barn och unga 
med språkstörning ska kunna 
bli delaktiga i kultur- och 
idrottsaktiviteter. Erfarenheter-
na från projektet ska utmynna 
i ett informationsmaterial, som 
idrottsföreningar och kul-
turskolor ska kunna använda 
som verktyg, för att göra sina 
verksamheter tillgängliga för 
barn och unga med språkstör-
ning som vill delta i aktiviteter.

Läs mera på www.dhb.se 

Ingalill Björkstrand, Organisa-
tionssamordnare Riksförbun-
det DHB

förlag - en möjlighet för alla

Förlagschef Lena Maria Nordstrand
info@nyponforlag.se  •  Tel. Redaktionen 042-442 24 20

www.nyponforlag.se

TRAS – och mycket mer!
TRAS är en klassiker inom förskolan och används i 
arbetet med barnens språkutveckling. Med hjälp av ett 
individuellt schema för varje barn är det enkelt att följa 
upp barnets språkliga utveckling. Som komplement 
�nns också böckerna Språka och Lek (SOL) och 
Mini-SOL. Både innehåller exempel på språklekar, 
ramsor och sånger för alla barn i förskolan.

Materialet går att beställa på Nypon förlag, som också 
har ett stort utbud av andra språkstimulerande 
produkter.

Välkommen till Nypon förlag!

förlag - en möjlighet för allaförlag - en möjlighet för allaförlag - en möjlighet för allaförlag - en möjlighet för allaförlag - en möjlighet för allaförlag - en möjlighet för allaförlag - en möjlighet för allaförlag - en möjlighet för alla
UPPMÄRKSAMHET

	 n 	 Å L D E R  2 - 3  Å R

1.  Kan barnet rikta uppmärksamhet mot en uppgift?

2.  Kan barnet hålla uppmärksamhet mot något under en 

kortare tid?

3. Tycker barnet om att man läser för det?

	 nn	 Å L D E R  3 - 4  Å R

1.   Kan barnet hålla fast vid en självvald aktivitet?

2.  Kan barnet sitta på sin plats utan att lämna den när det 

förväntas att det ska sitta stilla?

3.  Kan barnet vänta på sin tur utan att tappa uppmärk-

samheten?

nnn	 Å L D E R  4 - 5  Å R

1.  Kan barnet hålla uppmärksamheten mot något över en 

längre tid?

2. Kan barnet leka utan att störa eller avbryta andra?

3.  Kan barnet leka eller delta i fria aktiviteter på ett 

 adekvat sätt?

SPRÅKFÖRSTÅELSE

	 n 	 Å L D E R  2 - 3  Å R

1.  Kan barnet peka ut vardagliga föremål?

2.  Kan barnet följa en instruktion? (T.ex. Lägg klossen i 

asken. Lägg nallen i sängen.)

3.  Kan barnet hitta det riktiga föremålet genom att verbet 

nämns? (T.ex. Visa mig den man kan rita med.)

	 nn	 Å L D E R  3 - 4  Å R 

1.  Förstår barnet uttryck som innehåller prepositioner? 

(T.ex. Sätt bilen bakom hästen. Lägg boken på bordet.)

2. Förstår barnet minst 3 – 4 namn på färger?

3.  Förstår barnet nekande satser? (T.ex. Ge mig den som 

inte är gul.)

nnn	 Å L D E R  4 - 5  Å R

1.  Kan barnet sortera saker i kategorier?  

(T.ex. kläder, möbler, leksaker.)

2.  Förstår barnet gradböjningar av en del adjektiv?  

(T.ex. mindre, kortare, längst, störst.)

3.  Kan barnet berätta något om vad en sak är?  

(T.ex. Vad är en bok.)

SPRÅKLIG MEDVETENHET

	 n 	 Å L D E R  2 - 3  Å R

1.  Visar barnet intresse när ni tittar i bilderböcker?

2. Deltar barnet med intresse i rim och ramsor? 

3. Tycker barnet om att vara med i sånglekar?

	 nn	 Å L D E R  3 - 4  Å R

1.   Kommer barnet ihåg rim, ramsor, sånglekar som 

används ofta?

2. Kan barnet leka med språket?

3.  Hör barnet skillnad på ord som bil – pil, hus – mus, 

katt – hatt?

nnn	 Å L D E R  4 - 5  Å R

1. Kan barnet rimma på egen hand?

2. Visar barnet intresse för lekskrivning?

3. Kan barnet skriva sitt namn?

UTTAL

	 n 	 Å L D E R  2 - 3  Å R

1.  Uttrycker barnet sig oftast förståeligt? 

2.  Kan barnet uttala ord med m, n och p, b, t, d? 

(T.ex. man, näsa, pappa, bil, tant, dam?)

3. Är barnets uttal av ord vanligtvis tydligt?

	 nn	 Å L D E R  3 - 4  Å R

1.   Kan barnet uttala ord med k och g riktigt? 

(T.ex. ko, kaka, gul, tåg.)

2.  Använder barnet ljuden s, f, v riktigt i början av ord? 

(T.ex. sol, fågel, vante.)

3.  Kan barnet uttala alla stavelser i ord? (T.ex. paraply, 

 elefant, helikopter.)

nnn	 Å L D E R  4 - 5  Å R

1.   Kan barnet uttala konsonantsammansättningar i ord? 

(T.ex. trappa, klocka, väska, fisk.)

2. Kan barnet uttala s- ljudet riktigt?

3.  Kan barnet uttala r- ljudet riktigt? (I enighet med 

 dialekt.)

ORDPRODUKTION

	 n 	 Å L D E R  2 - 3  Å R

1.   Använder barnet ord från vardagslivet? 

(T.ex. boll, mjölk, sko, stol.)

2. Använder barnet verb?

3.  Använder barnet pronomen som hänvisar till barnet 

själv? (T.ex. jag, min, mitt.)

	 nn	 Å L D E R  3 - 4  Å R 

1.   Använder barnet namn på färger?

2. Använder barnet frågeord som vad, vem, var?

3.  Har barnet börjat använda samlingsbegrepp?  

(T.ex. djur, mat, leksaker.)

nnn	 Å L D E R  4 - 5  Å R

1.   Kan barnet använda pluralform? 

(T.ex. bil-bilar-bilarna, pojke-pojkar-pojkarna.)

2.  Använder barnet dåtidsform av verb? 

(T.ex. köpte, har köpt.)

3.  Kan barnet använda ord som anger form, storlek, antal?

MENINGSBYGGNAD

	 n 	 Å L D E R  2 - 3  Å R

1. Använder barnet 2-3-ords meningar?

2. Har barnet börjat ställa frågor? (Genom tonfall/ord.)

3.  Använder barnet yttranden där nej eller inte 

 förekommer?

	 nn	 Å L D E R  3 - 4  Å R

1.   Kan barnet använda meningar på upp till fyra ord i 

rätt ordning?

2.  Använder barnet meningar med prepositioner?  

(T.ex. i, på, under, bakom, över.)

3.  Kan barnet binda ihop meningar med t.ex. och eller men?

nnn	 Å L D E R  4 - 5  Å R

1.  Ställer barnet hur och varför frågor?

2.  Kan barnet använda meningar som visar att något har 

hänt eller ska hända?

3. Använder barnet därför-meningar?

SAMSPEL

	 n 	 Å L D E R  2 - 3  Å R

1.  Visar barnet intresse för att leka tillsammans med 

andra?

2. Vill barnet hjälpa till med olika göromål?

3. Tar barnet initiativ till kontakt med andra?

	 nn	 Å L D E R  3 - 4  Å R

1. Kan barnet följa regler i lek som leds av vuxna?

2.  Klarar barnet av att få andras positiva uppmärksamhet 

för något som det självt är sysselsatt med?

3.  Kan barnet följa instruktioner genom att imitera 

andras handlingar?

	nnn	 Å L D E R  4 - 5  Å R

1.  Kan barnet delta i lek med andra över tid?

2. Deltar barnet i rollek?

3. Följer barnet “sociala spelregler”?

KOMMUNIKATION

	 n 	 Å L D E R  2 - 3  Å R

1. Visar barnet behov av att meddela sig på eget initiativ? 

(T.ex. mimik, gester, ord.)

2. Riktar sig barnet verbalt på eget initiativ till andra?

3.  Kan barnet delta i dialog om något under en  

kortare tid?

	 nn	 Å L D E R  3 - 4  Å R

1.  Använder barnet språket relevant i förhållande till 

 situationen?

2. Kan barnet delta i dialog under en viss tid?

3. Kan barnet formulera sina önskemål verbalt?

nnn	 Å L D E R  4 - 5  Å R

1.   Kan barnet berätta en historia med ett visst 

 sammanhang?

2. Kan barnet lätt göra sig förstått?

3. Kan barnet berätta gåtor/vitsar?
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Tidig registrering av 

språkutveckling

t?

plats utan att lämna den när det 

in tur utan att tappa uppmärk-

uppmärksamheten mot något över en 

ka utan att störa eller avbryta andra?

er delta i fria aktiviteter på ett 

 föremål?

(T.ex. Lägg klossen i 

 föremålet genom att verbet 

 den man kan rita med.)

om innehåller prepositioner? 

 hästen. Lägg boken på bordet.)

3 – 4 namn på färger?

(T.ex. Ge mig den som 

i kategorier? 

ningar av en del adjektiv? 

e, längst, störst.)

 om vad en sak är? 

NHET

sse när ni tittar i bilderböcke

esse i rim och ramsor? 

t vara med i sånglekar?

m, ramsor, sånglekar som 

a med språket?

llnad på ord som bil – pil, hus – mus, 

1. Kan barnet rimma på egen hand?

för lekskrivning?

3. Kan barnet skriva sitt namn?

	 nn	 Å L D E R  3 - 4  

1. Kan barnet uttala ord med k och g riktigt? 

(T.ex. ko, kaka, gul, tåg.)

2. Använder barnet ljud
riktigt i början av ord? 

(T.ex. sol, fågel, v

3. Kan barnet uttala alla

elefant, helikopter.)

nnn	 Å L D E R

1. Kan barnet uttala konsonantsamm

(T.ex. trappa, kloc

2. Kan barnet uttala 

3. Kan barnet u

dialekt.)

O

	 n 	

C H E M A  Ä R

sse när ni tittar i bilderböcke

esse i rim och ramsor? 

t vara med i sånglekar?

m, ramsor, sånglekar som 

bil – pil, hus – mus, 

egen hand?

för lekskrivning?

Kan barnet utta

(T.ex. ko, kaka, gul, tåg.)

Använder barnet ljud s, f, v riktigt i början

(T.ex. sol, fågel, v

Kan barnet uttala alla

elefant, helikopter.)

R

Kan barnet uttala konsonantsamm

(T.ex. trappa, kloc

2. Kan barnet uttala 

Kan barnet u

dialekt.)

O

	 n 	

R
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1. Visar barnet intresse för at

andra?

2. Vill barnet hjälpa till m

3. Tar barnet initiativ 

	 nn	 Å L D E R  3 - 4  

1. Kan barnet följa regler

2. Klarar barnet av att få

för något som det själv

3. Kan barnet följa ins

andras handlingar?

	nnn	 Å L D E R  4 - 5  

1. Kan barnet delta i lek

2. Deltar barnet i rollek?

3. Följer barnet “sociala spelr
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Schema för registrering av språkutveckling hos barn
Riktlinjer för ifyllnad

• Den innersta cirkeln representerar utvecklingen i åldern 2 till 3 år.
• Den mittersta cirkeln representerar utvecklingen i åldern 3 till 4 år.
• Den yttersta cirkeln representerar utvecklingen i åldern 4 till 5 år.Ifyllnad av cirkeln sker med observation som underlag. Börja med den innersta cirkeln  

för att säkra den nedre gränsen.

• Om barnet inte behärskar färdigheten kan fältet i cirkeln stå tomt.
• Om barnet delvis behärskar färdigheten streckas fältet.• Om barnet behärskar färdigheten fylls fältet helt.

På baksidan av schemat noteras datum för observationen, barnets ålder samt kommentarer  

och beskrivning av åtgärder.Cirkeln är tänkt att användas flera gånger så att man kan följa barnets utveckling. Sche-
mat rekommenderas att användas två gånger under varje åldersperiod. Vid varje ny ifyllnad 

kan man använda en annan färg för att snabbt få en bild av utvecklingen sedan föregående 

 registrering.

Det är en förutsättning att schemat används tillsammans med Handboken i TRAS-materialet.

Namn: 

Född:  

TRAS   Schema för registrering av 
språkutveckling hos barn© I Danmark: Special-pædagogisk forlag, 2003© I Norge: TRAS-gruppen:

Unni Espenakk och Jørgen Frost, Bredtet kompetansesenter, Oslo.

Erna Horn,
Institutt för spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.
Ragnar Gees Solheim och Åse Kari Hansen Wagner,Senter for leseforskning, Høgskolen i Stavanger.

Margaret Klepstad Faerevaag och Hans Grove,Eikelund kompetansesenter, Bergen.

Inger Kristine Løge, 
Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger.
Detta schema är översatt av talpedagog Anita Ekesund, RESURSen, Norrköping.

Handbok och registreringsschema kan beställas från www.spf-utbildning.com 
En filial inom Special-paedagogisk forlagBirk Centerpark 32
DK-7400 Herning
Denmark
Tlf.: +45 9712 8433
Fax: +45 9721 0107

2. utgåvan - 2005

 Datum Ålder  S ign  Kommentar  
Åtgärd
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Tidig registrering av språkutveckling
I dagligt samspel

Tidig registrering av 
språkutveckling

	 nn	 Å L D E R  3 - 4  Å R

1. Förstår barnet uttryck som innehåller prepositioner? 

(T.ex. Sätt bilen bakom hästen. Lägg boken på b

(T.ex. Sätt bilen bakom hästen. Lägg boken på b

(T.ex. Sätt bilen bakom

2. Förstår barnet minst 3 – 4 namn på färger?

3. Förstår barnet nekande satser? (T.ex. Ge mig den som 

inte är gul.)

nnn	 Å L D E R  4 - 5  Å R

1. Kan barnet sortera saker i kategorier? 

(T.ex. kläder, möbler, leksaker.)

2. Förstår barnet gradböjningar av en del adjektiv? 

(T.ex. mindre, kortare, längst, störst.)

3. Kan barnet berätta något om vad en sak är? 

(T.ex. Vad är en bok.)

SPRÅKLIG MEDVETEN

	 n 	 Å L D E R  2 - 3  Å R

1. Visar barnet intresse när ni tittar i bilderböcke

2. Deltar barnet med intresse i rim och ramsor? 

3. Tycker barnet om att vara med i sånglekar?

	 nn	 Å L D E R  3 - 4  Å R

1. Kommer barnet ihåg rim, ramsor, sånglekar som 

används ofta?

2. Kan barnet leka med språket?

3. Hör barnet skillnad på ord som 

katt – hatt?

nnn	 Å L D E R  4 - 5  Å R

1. Kan barnet rimma på 

2. Visar barnet intresse 

3. Kan barnet skriva sitt namn

T E T  ·  K O P I E R I N G  A V  D E T T A  S C H E M A  Ä

t leka tillsammans med 

ed olika göromål?

till kontakt med andra?

 i lek som leds av vuxna?

 andras positiva uppmärksamhet 

t är sysselsatt med?

truktioner genom att imitera 

 med andra över tid?

KOMMUNIKATION

	 n 	 Å L D E R  2 - 3  Å R

1.Visar barnet behov av att meddela sig på eget initiativ?

(T.ex. mimik, gester, ord.)

2. Riktar sig barnet verbalt på eget initiativ till andra?

3. Kan barnet delta i dialog om något under en 

kortare tid?

	 nn	 Å L D E R  3 - 4  Å R

1. Använder barnet språket relevant i förhållande till 

situationen?

2. Kan barnet delta i dialog under en viss tid?

3. Kan barnet formulera sina önskemål verbalt?

nnn	 Å L D E R  4 - 5  Å R

1. Kan barnet berätta en historia med ett visst 

sammanhang?

2. Kan barnet lätt göra sig förstått?

3. Kan barnet berätta gåtor/vitsar?
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om innehåller prepositioner? 

 hästen. Lägg boken på b

3 – 4 namn på färger?

(T.ex. Ge mig den som 

i kategorier? 

ningar av en del adjektiv? 

e, längst, störst.)

 om vad en sak är? 

N

sse när ni tittar i bilderböcke

esse i rim och ramsor? 

t vara med i sånglekar?

m, ramsor, sånglekar som 

a med språket?

llnad på ord som 

1. Kan barnet rimma på 

2. Visar barnet intresse 

3. Kan barnet skriva sitt namn

C H E M A  Ä
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TALEVANSKER HOS 
BARN MED LEPPE-
KJEVE-GANESPALTE

I vårt västra grannland har 
Bredtvet Kompetansesenter, 
ett statligt specialpedagogiskt 
kunskapscentrum i Oslo, pu-
blicerat en bok om läpp-, käk- 
och gomspalt. Författarna 
Inger Beate Tørdal och Lillian 
Kjøll riktar sig till studenter, 
logopeder, specialpedagoger 
och andra fackpersoner som 
arbetar med LKG-barn inom 
sjukvård och skola. 

Boken är indelad i tre delar. 
Den första delen innehåller 
information om LKG och in-
formation om de vårdprogram 
som används i Norge. Särskilt 
värdefull är en inledande del 
om att bli förälder – det är 
ett trauma att få ett barn med 
någon form av missbildning, 
och målet är att varje förälder 
ska kunna tänka ”vi har ett 
barn med en spalt som ska 
slutas, inte en spalt med ett 
barn runt omkring”. En at-

tityd som passar lika bra kring 
andra synliga och osynliga 
funktionsnedsättningar! En an-
nan mamma berättar: ”Jag tog 
med henne till jobbet innan 
hon opererades. Det var inte 
alla kollegor som fixade det, 
men jag kände att för mig var 
det en styrka att jag gjorde 
det”.

I den andra delen beskrivs 
de talsvårigheter som förekom-
mer hos barn födda med LKG. 
Det är en mycket informativ 
del med talrika illustrationer 
av fonem och avvikelser. 

I den tredje delen beskrivs 
undervisning och behandling 
av avvikelser i talet hos barn 
födda med LKG. Även här är 
boken föredömligt tydlig och 
informativ. Från arbetet med 
kommunikativa ljudlekar med 
de yngsta till beskrivning av 
åtgärder när barnet är i för-
skole- och skolåldern fortsätter 
boken med tydliga förslag på 
ljudövningar för olika fonem. 
Avslutningsvis förklaras några 
av de typiska avvikelserna hos 
barn födda med LKG: glottal 
artikulation, hypernasalitet 
m.m. 

Boken är givetvis skriven 
utifrån norska förhållanden 
vad gäller vårdprogram och 
artikulationsträning, men kan 
läsas med behållning av den 
som i sitt arbete möter barn 
födda med läpp-, käk- och 
gomspalt. 

AFASI – ET PRAKSIS-
RETTET PERSPEKTIV

Novus förlag i Norge har pu-
blicerat en antologi om afasi, 
sammanställd av Marianne 
Lind, Line Haaland-Johansen, 
Monica I K Knoph och Eli 
Qvenild. Ett nätverk för 
logopeder, Afasiforum, har 
alltsedan starten 2003 arbetat 
med att utveckla detta område. 
Man anordnade också den för-
sta nordiska afasikonferensen i 
september 2006 samt översatte 
testmaterial till norska. Där-
utöver sammanställdes boken 
med målgrupperna norska 
logopeder och logopedstuden-
ter. Det är dock inte någon 
lärobok i traditionell mening, 
utan snarare en samling bidrag 
från den logopediska vardagen 
inom afasirehabilitering, som 
kan inspirera såväl nya som 
mer erfarna logopeder. 
Båda böckerna kan bestäl-
las via sökning på ”Bredtvet 
nettbutikk”.

Astrid Frylmark

BOKANMÄLAN - två	böcker	på	norska
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Kurskalendarium

Logopediske tiltak i teori og praksis
Arrangör: Norsk Logopedlag
Plats: Fredrikstad, Norge
Tid: 14 – 17 juni 2012
Information: http://www.norsklogopedlag.no

Driving transformation using evidence based practice
Arrangör: Royal College of Speech & 
Language Therapists, England
Plats: Manchester, England
Tid: 11 – 12 September 2012 
Information: www.rcslt.org

Forskning i praksis
Arrangör: Foreningen Universitetsuddannede logopeder
Plats: Odense, Danmark
Tid: 28 september 2012
Information: www.fua.dk

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

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi
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