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Skoaffärerna säljer många nya skor i augusti och 
september. Nya jackor inför hösten är också po-
pulärt, och bokaffärer och varuhus säljer block, 
pennor och linjaler. Så är det inför skolstarten!

Antar att det är åldern, för i år var jag lite extra 
nostalgisk. Det kan bero på att jag i slutet av 
juli åkte förbi den skola, Södra Ängby, där jag 
tillbringade första skolåret. Huset hade krympt 
– och promenaden hemifrån gatan där jag bodde 
verkade inte längre så otroligt lång. Värsta delen 
var inte att gå över gatan, minns jag, det var 
att passera högstadiets skolgård. Eleverna var 
ju så stora! Där kryssade jag mig fram mellan 
högstadieeleverna på vägen till ”min” skolgård. 
Jag kände förväntan. 

Förväntan känner också dagens nybörjare. 
Tänk om glädjen och stoltheten över det arbete 
man lägger ner får dominera i stället för känslan 
av att inte kunna. Om vi som är vuxna nu ser 
tillbaka på våra liv är jag säker på att vi alla bär 
på något smärtsamt minne av något som sagts 
till oss, och som tagit bort glädjen i en inlär-
ningssituation. Repliken kan ha varit yttrad av 
föräldrar, men också av andra barn eller av en 
lärare.

Som vuxen och nästan gammal funderar jag 
också över attityder till kunskap och inlärning. 
Ingen har bättre än Hans Alfredson i boken Ti-
den är ingenting skildrat hur tidigare generatio-
ners vetgiriga fått ge plats för skoltrötta. Tänk, 
om man kan få vara stolt över sin kunskap utan 
att bli retad! Framtidens alltmer komplicerade 
samhälle behöver kunskapstörstande barn och 
unga som kan bygga det vidare. 

Tänk om inlärningen kan få kännas som en 
lek! Om lusten att lära får dominera genom hela 
skolgången, även för ”våra” elever som har det 
extra motigt på olika sätt. Peter Gärdenfors, 
professor i kognitionsvetenskap i Lund, betonar 

vikten av den inre motivationen som belöning, 
snarare än yttre belöningar. Man behöver få 
känna sig duktig för att man har försökt, för att 
man har koncentrerat sig lite längre än vanligt, 
för att man kämpar – inte enbart för ett visst 
uppnått resultat. Det här är självklart för de 
flesta av oss vuxna som arbetar med barn, men 
tyvärr inte lika självklart bland barnen. 

Hur ska vi uppnå en spridningseffekt i lusten 
att lära? Ett sätt att låta sig inspireras är att 
komma till SFFL:s kongress i november och 
lyssna på forskare och praktiker som fördjupar 
våra kunskaper under temat LEKENS KRAFT 
OCH SPRÅKLIGT SAMSPEL. Välkomna! 

Astrid Frylmark

SkolstartInnehåll
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Ja, det var jag som hade turen att få min namn-
lapp dragen efter årsmötet i november. Vinsten 
var ett deltagande i Danmarks eller Norges 
mot svarighet till kongress. Jag valde ALF:s efter-
uddannelsekursus i Nyborg på Fyn under tre 
soliga dagar i slutet av mars. 

Med tåget från Mjölby på måndagsmorgonen 
anlände jag till hotellet strax efter lunch. Det 
jag då hade missat var ett föredrag om danska 
dialekter, vilket jag tyckte var helt i sin ordning. 

Det var ett imponerande arrangemang med flera 
parallella tretimmars föreläsningar att välja mel-
lan. Språket varierade mellan danska, svenska, 
norska eller engelska. I mer än 50 år har dessa 
arrangemang hållits – på samma hotell! I år 
hade man engagerat Dorothy Bishop och Tracy 
Alloway.

Så måste jag berömma maten – vilka bufféer 
och vilken festmiddag! Jag blev väl omhänderta-
gen av Ylva Segnestam och Astrid Frylmark som 
representerade SFFL. Det var också inspirerande 
att prata med danska kollegor som jag t.ex. gjor-
de vid den första kvällsmaten. Vi satt då vid pa-
noramafönstret mot havet, såg Stora Bält-bron 
men också två marsvin som simmade och lekte i 
vattnet. Det kändes mycket exotiskt. Nu betyder 
marsvin inte bara marsvin på danska utan även 
tumlare. Detta ledde till en längre trevlig diskus-
sion om ord med olika eller lika betydelse i våra 
språk. Under pauser och kafferaster kunde man 
titta på materialutställningar och hjälpmedel på 
samma sätt som vi brukar ha det i Stockholm. 
Men det vi valde att göra vid ett flertal gånger 
under vistelsen var att ta promenader längs ha-
vet i det strålande solskenet. Vattentemperaturen 
var sex grader och det hindrade inte ett antal ba-
dande. När vi lämnade Nyborg under onsdagen 
blev det genast mulet och kallare. 

Vilken tur vi haft! Min tur blev en inspire-
rande tur. 

Åsa Hjertman

Gästkrönika

Inspirerande tur

Åsa Hjertman
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Talspråksutveckling hos barn med 
lätta, måttliga och svåra hörselskador

Barn med hörselnedsättning 
har mer eller mindre svårt att 
uppfatta olika aspekter av tal 
och har inte lika lätt som nor-
malhörande barn att snappa 
upp det som sägs i omgiv-
ningen. Svårigheter märks till 
exempel vid tal i brusig miljö, 
när flera talar och när det 
handlar om att uppfatta tal på 
avstånd. Vissa språkljud kan 
vara särskilt svåra att identifie-
ra. Hörselnedsättning påverkar 
också förmågan att uppfatta 
snabbt tal och att lokalisera 
ljud. Svårigheter med att loka-
lisera ljud påverkar möjlighe-
ten att snabbt identifiera vem 
som talar och därmed också 
möjligheten till avläsestöd. Det 
är inte ovanligt att det arbete 
barn med även lätta, måttliga 
och ensidiga hörselnedsätt-
ningar behöver lägga ner för 
att ta till sig information i till 
exempel skola och förskola 
underskattas. 

Hur påverkar då en hörsel-
nedsättning ett barns tal- och 
språkutveckling? Kan vi hos 
gruppen barn med hörselska-
dor se att rent hörselmässiga 
faktorer medför att hela eller 
delar av den språkliga utveck-
lingen försenas? Ser vi hos 
barnen med hörselskador
en typ av språkliga fel som inte 
finns hos gruppen barn med 
språkstörning, och inte hos 

normalhörande? Är gruppen 
barn med specifika språkstör-
ningar större bland barn med 
hörselskador än i gruppen 
normalhörande barn?

Flera faktorer påverkar: typ 
av hörselskada och omfattning 
av hörselnedsättning, tid för 
diagnos och insatta habilite-
rande åtgärder, flerspråkighet, 

teckenanvändning, språklig 
stimulans och andra miljö-
faktorer. Hur mycket används 
hörapparater? Fungerar de bra? 
Finns det annat som påverkar 
språkutvecklingen? 

Den språkliga kapaciteten 
påverkas i hög grad också 
av andra faktorer än de rent 
hörselrelaterade. Det är viktigt 

Gertrud Edquist
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att ha i åtanke att det finns 
såväl en perifer komponent 
(mätt som en audiometrisk 
hörselnedsättning) och en cen-
tral komponent. Påverkan på 
båda nivåerna kan ha uppstått 
samtidigt. De kan också vara 
beroende av varandra. En 
perifer skada kan ge sekundär 
(eventuellt transneuronal) 
central degeneration. 

Borg m.fl. lät i studier 
(2000, 2005, 2006) samman-
lagt 473 svenska barn med 
hörselnedsättning (fyra–sexår-
ingar med HNS, 20–80 dB HL 
på bästa örat), delta i ett antal 
kliniskt förekommande tester 
och en del nyproducerade. 
Resultat på testerna jämfördes 
i båda studierna med resultat 
från normalhörande barn i 
samma åldrar. 

Syftet med den första studien 
var att få en bred kartläggning 
av tal- och språkutveckling hos 
barn med hörselnedsättning. 
Testbatteriets sammansättning 
baserades på en begreppsmäs-
sig modell av de språkliga 
funktionerna, uppbyggd av tre 
huvudkomponenter, sensoriskt, 
hörselrelaterade, afferenta (A), 
språkligt kognitiva, centrala 
(C); talproduktion, motoriska, 
efferenta (E) och dessutom bar-
nens allmänna utvecklingsnivå 
(U) (se fig. 1). Syftet var också 
att skapa verktyg för att inom 
hörselvård och klinisk talvård 
fånga upp de barn som var i 
behov av särskilt stöd inom de 
olika områdena. Även i den 
andra studien relaterades till 
denna modell, men syftet var då 
att gå mer på djupet inom några 
definierade tal- och språkrelate-
rade aspekter.

Sammantaget framkom att 
det fanns en diffus spridning 
neråt i resultaten hos barnen 
med HNS, vilket tydde på att 
en del av barnen hade större 
svårigheter än vad som kunde 
förväntas enbart med hän-
syn till hörselnedsättningen. 
Resultaten pekade dock inte 
på att det fanns en tydligt av-
gränsbar grupp med avvikande 
språkutveckling. Flertalet 
barn med lätta och måttliga 
nedsättningar hade, inom det 
prövade åldersintervallet, en 
språkutveckling som inte avvek 
påtagligt från normalhörande 
barns. Språkutvecklingen visar 
en tydlig försämring för ned-
sättning  > 50-60 dB HL. 

Mycket hög korrelation 
mellan de efferenta testresulta-
ten och totalresultatet stöder 
uppfattningen att barnets 
uttrycksförmåga bygger på de 
underliggande förmågorna, af-
ferenta och centrala liksom den 
allmänna utvecklingsnivån. 

Ordförråd mätt med be-
nämningstest (WFVT) var det 
test som visade störst skillnad 
mellan grupperna normalhö-
rande och hörselskadade barn. 
Även barn med nedsättning på 

21–40 dB HL presterade signi-
fikant lägre än normalhörande 
barn när det gällde ordproduk-
tion. Glappet mellan barnen 
med och utan hörselskada 
minskade i det undersökta ål-
dersintervallet  men sexåringar 
med hörselnedsättning låg 
ändå 1,5–2 år efter normalhö-
rande barn när det gällde be-
nämning av ord. Vid närmare 
analys framkom också att barn 
med hörselnedsättning hade 
svårare än normalhörande att 
producera flerstaviga ord och 
ord med sen betoning. Särskilt 
tydligt var detta när det gällde 
barn med svår hörselnedsätt-
ning. 

Skillnader framkom också 
avseende ordförståelse (PP-
VTIII), men inte lika tydligt. 
Gruppen barn med sensorineu-
ral hörselnedsättning >60 dB 
HL presterade signifikant lägre 
än gruppen normalhörande 
barn. Barn med lätta till mått-
liga nedsättningar, inklusive 
ensidiga, presterade nästan som 
normalhörande. 

Resultaten på test som prö-
var tal-i-brus sjunker tydligt 
vid hörselnedsättningar >40 dB 
HL, för fyraåringar redan vid
>20 dBHL (Borg m.fl., 2000).
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Resultat på uppgifter som 
avser pröva auditivt minne var 
lägre vid ökad hörselnedsätt-
ning, men förbättrades med 
ökad ålder. Sexåringar med 
hörselnedsättning presterade 
dock lägre än normalhörande 
barn i samma ålder. En bidra-
gande orsak kan vara att de 
får ägna kraft och tid åt att 
uppfatta talet så att inlagringen 
försvåras. 

I fördjupningstesterna (Borg 
m.fl., 2005) erhölls en signifi-
kant negativ korrelation mellan 
tonmedelvärdet och testresul-
tatet för fonemdiskrimination, 
ordförståelse, grammatikförstå-
else, satsfokus, benämning och 
grammatikproduktion. Störst 
värden erhölls för fonemdiskri-
mination, grammatikförståelse 
och grammatikproduktion. För 
matchning av rim, skapande 
av rim och munmotorik fanns 
ingen tendens till korrelation.

I fonemdiskriminationstestet 
(26 ordpar) hade barnen med 
svår HNS svårast att skilja 
på mål/nål, kjol/sol, lott/slott, 
dumma/gumma, bur/mur, 
stjärna/kärna. 

Barnen med normal hörsel 
och barnen med hörselnedsätt-
ning skiljer sig endast lite i 
resultat på TROG. Skillnaden 
i resultat var inte signifikant 
annat än för barn med svåra 
hörselnedsättningar.

Barn med ensidig dövhet 
hade sämre totalresultat än de 
normalhörande barnen i hela 
åldersintervallet i den första 
studien (Borg m.fl., 2000), 
även om avvikelsen tycktes 
minska vid sex års ålder. Detta 
är intressant och pekar på att 
dessa barn bör behandlas mer 

aktivt än vad som är fallet 
åtminstone inom vissa delar av 
Sverige. Det framkom inga ten-
denser till att högerdövhet hos 
förskolebarn skulle vara sämre 
än vänsterdövhet ur språkut-
vecklingssynpunkt.

Det är viktigt att inte bara 
fokusera på den perifera hör-
selskadan. Vi har sett barn med 
svåra hörselnedsättningar som 
utvecklat ett häpnadsväckande 
rikt talat språk. Å andra sidan 
finns det barn med lätta hör-
selnedsättningar med betydligt 
större språkliga svårigheter än 
vad som kunde förväntas. 

Den tydliga svansen i re-
sultatfördelningen i alla tester 
pekar på att många barn med 
hörselskada behöver ytterligare 
insatser. Det är en stor utma-
ning som bygger på samarbete 
mellan olika professioner. 

•	 Barn	med	hörselnedsättning
  – även ensidig – har för   -
 senad språkutveckling.
 Förseningen ökar vid större 
 nedsättning. Sexåringar med 
 mer än 40 dB hörselnedsätt-
 ning har inte kommit i kapp  
 de normalhörande barnen 
 vid sex års ålder. 

•	 Barn	med	hörselnedsättning	
 har svårare att utveckla 
 ordförrådet än normal-
 hörande barn men sprid-
 ningen är stor. 

•	 Grad	av	hörselnedsättning	
 har betydelse för ordför-
 rådsutvecklingen. 

•	 Barn	med	svåra	hörsel-
 nedsättningar har uppenbart 
 svårare att utveckla ordför-
 rådet än normalhörande 

 barn och barn med lätta–
 måttliga nedsättningar. 

•	 Skillnaderna	märks	tydli-
 gare för ordproduktion än 
 för ordförståelse. 

•	 För	ordproduktion	ses	en	
 skillnad även vid måttliga 
 nedsättningar. 

•	 Barn	med	svåra	hörsel-
 skador har markant mycket 
 svårare än normalhörande 
 att producera  flerstaviga 
 ord än normalhörande barn. 

•	 Barn	med	hörselnedsätt-
 ningar har större svårigheter 
 än normalhörande att pro-
 ducera ord med sen beto-
 ning. Särskilt tydligt märks 
 det för barn med svåra hör-
 selnedsättningar. 

Gertrud Edquist

Referenser
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Cecilia Olsson fil dr och spe-
cialpedagog är dels, anställd 
vid FUB:s forskningsstiftelse 
ALA , dels är hon pedagogisk 
handledare vid Häggviks gym-
nasium1. Hennes avhandling 
Kaleidoscope of communica-
tion – different perspectives 
on communication involving 
children with severe multiple 
disabilities lades fram 2006. 
Hon har jobbat inom området 
kommunikation  i hela sitt 
yrkesliv och tillsammans med 
Mats Granlund tog Cecilia 
fram ett av de första materialen 
för att arbeta med  kommu-
nikation och grava funktions-
nedsättningar  – Kommunicera 
mera: ett kursmaterial (ALA, 
1988) – ett material  som 
verkligen har varit till  nytta 
och glädje! Cecilia talade med 
gedigen kunskap och kommu-
nikativ inlevelse på kongressen 
under rubriken Kommunika-
tion – ett delat ansvar.

Det finns många olika definitio-
ner vad gäller kommunikation. 
För personer med flerfunk-
tionshinder framhåller Cecilia 
att definitionen inte får vara 
för stramt avgränsande utan 
bör i stället vara vid. Ingen får 
uteslutas från att vara kom-
municerande. Cecilia definierar 
kommunikation sålunda: Kom-
munikation är när budskap för-

medlas mellan personer. Detta 
sker när en person tillskriver 
en annan persons beteende en 
mening och handlar därefter. 
Kommunikation kan beskrivas 
på olika sätt, ur olika forsk-
ningsperspektiv. 

Ofta har man fokuserat 
på antingen den ena eller den 
andra av  parterna i kommu-
nikationen, mer sällan på hur 
deras agerande är relaterat till 
varandra. Man har till exempel 
studerat kommunikation hos 
personen med funktionsnedsätt-
ningar och även med personen, 
det vill säga partnerns strategier. 
Mer sällan har man studerat 
kommunikationen mellan 
personen med funktionsnedsätt-
ningar och andra personer.

Den klassiska ”telefon-
modellen” (person A har 
ett budskap som kodas och 
överförs till person B som 
avkodar budskapet, vilket leder 
till en reaktion) är praktisk 
men förenklad enligt Cecilia. 
Det verkar i modellen som om 
det är samma budskap i slutet 
som i början och så är det inte 
i verkligheten!  I bästa fall 
förstår man varandra. 

Den så kallade dynamiska 
modellen visar bättre de kom-
plicerade, samtidiga processer 
som sker vid samspel mellan 
personer. Det är flera inten-
tioner, flera budskap, flera 
kodningar, avkodningar och 
reaktioner på en gång. 

Kommunikation - ett delat ansvar

1Häggviks Gymnasium är en fristående gymnasiesärskola med idag cirka 180 elever. Gymnasiet vänder sig till elever som slutat grundsärskolan eller 
träningskolan. En 4-årig utbildning med nationella, specialutformade och individuella utbildningar erbjuds.

Cecilia Olsson – med den ena foten i praktiken och den andra i forskarvärlden!
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Cecilia har studerat kom-
munikationen med barn som 
har en grav utvecklingsstör-
ning, rörelsehinder, i flera fall 
synnedsättning men fullgod 
hörsel. Även om funktions-
nedsättningen hos två barn 
var identisk kunde deras  
kommunikation mycket  
olika ut. Det var inte säkert 
någon överensstämmelse alls 
mellan funktionsnedsättning 
och kommunikation. Cecilia 
jämför med ett kalejdoskop 
– samma glasbitar ger många 
olika mönster! Majoriteten 
av barnen hade svårupptäckt 
samspel; mest blinkningar och 
leenden. En del hade enstaka 
tecken – bra tänkte man då, då 
jobbar vi med tecken. Nej, så 
enkelt är det inte säger Cecilia. 
Jobba först och främst med 
det som förekommer mest. Då 
ser man allt som barnet har att 
förmedla och då är det störst 
chans att lyckas. 

Cecilia framhöll att det finns 
massor av forskning om 

samspelet mellan mödrar och 
barn utan funktionsnedsätt-
ning (fortfarande inte mycket 
om far-barn) och också om 
hur mödrarnas kommunika-
tiva agerande utvecklas. Det 
finns också mycket forskning 
om hur kommunikationen hos 
barn med funktionsnedsätt-
ningar ser ut. Men man vet 
inte om det är samma faktorer 
som stöder optimal utveckling 
för barn med funktionsned-
sättning som för barn med 
typisk utveckling. Cecilia ger 
ett exempel: vid studier av 
samspelet mellan mor och 
barn med Downs syndrom 
framkom att mödrarna styrde 
kommunikationen mycket i 
jämförelse med andra. Man 
bör dock vara försiktig med 
tolkningen av detta. Vid 
närmare observation av hur 
samspelet egentligen gick till 
-”Hur får dom till det? Vad 
är det som får kommunika-

tionen att fungera?” – kunde 
man  konstatera att det snarast 

handlade om en ansvarsför-
delning -”det du inte kan det 
kompletterar jag”. Tack vare 
den breda synen på samspel 
och kommunikation finns det 
alltid något att gå vidare med, 
att upptäcka och utveckla i 
samspelet med personer med 
funktionsnedsättning.

Hur förstår vi oss på 
intentionerna, att barnen med 
funktionshinder vill kommuni-
cera? Vanligtvis kan vi förstå 
genom ögonkontakt, leenden, 
blicktriad och genom att av-
vakta under pauser. Personer 
med multifunktionshinder har 
inte ”samma kommunikations-
manual” som personer utan 
funktionshinder. Om man har 
rörelsehinder kan man kanske 

Cecilia Olsson
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inte växla med blicken, vid 
synnedsättning är det svårt 
med ögonkontakt, om man 
har autism vet man inte att 
man bör le...

Cecilia beskriver olika 
nivåer av medvetenhet kring 
egna intentioner i budskap. På 
nivå 1 - omedveten intention - 
kan en gäspning vara start på 
en kommunikationssekvens. 
På nivå 2, så kallad målinten-
tionell nivå, visar personen vad 
den vill, till exempel genom att 
sträcka sig efter vatten, vilket 
är lättare att tolka - ”aha, du 
vill ha något att dricka”. På 
nästa nivå, den metodintentio-
nella,  kan personen planera 
ett sätt att nå målet vilket kan 
inbegripa en annan person 
som redskap och på den 
högsta partnerintentionella 
nivån kan man förstå att en 
annan person har egna tankar 
och tolkar ett yttrande utifrån 
detta. Även om man är på nivå 
4, den högsta nivån, använ-
der man sig också av de lägre 
nivåerna i olika samspelssitua-
tioner. 

Självklart påverkas kommu-
nikationen av såväl personer 
som situation. Alla kunska-
per, erfarenheter, var och ens 
temperament med mera spelar 
roll. En person med funktions-
nedsättning har naturligtvis 
helt egna erfarenheter, som 
leder till reaktioner som inte 
alltid är lätta att tolka för den 
som inte känner personen väl. 
Cecilia ger ett exempel: en elev 
med utvecklingsstörning och 
rörelsehinder var ute med sin 
klass och plockade äpplen för 
att senare göra äppelpaj. I ett 
av äpplena upptäcktes en äck-

lig mask ”blä” och när eleven 
kom till hemkunskapen ville 
han absolut inte göra någon 
paj. Läraren förstod förstås 
inte varför förrän någon berät-
tade bakgrunden. Det gäller 
att hitta det gemensamma 
(ordet ”kommunikation” 
kommer  från latin communis 
=gemensam, communicare 
=göra gemensamt) genom att 
analysera samspelssituatio-
nerna noggrant. 

Cecilia visade ett exempel 
på detta med en filmad kom-

munikationssekvens mellan en 
vuxen, en sexåring som har 
utvecklingsstörning, rörelse-
hinder och synnedsättning och 
ett leksakspiano. Vissa teman 
är gemensamma; först pianot, 
sedan spela, lyssna, pojkens 
huvud tappas framåt�vuxen 
säger ”bom!”. Efter det hörs 
ett distraherande ljud som 
leder till annan aktivitet men 
sekvensen avslutas med rikt-
ning mot pianot, sedan spela 
igen. 



10 11 Tal & Språk 3/2012

Samordning och gemensamma 
ramar används som analysbe-
grepp. Samordning innebär att 
personerna kontinuerligt ändrar 
sitt agerande utifrån pågående 
och förväntat agerande från den 
andra personen. Det är hela tiden 
parallella processer som pågår. 
De gemensamma ramarna kan 
sägas vara en överenskommelse 
om hur samspelet ska gå till och 
vad det handlar om. ”Genom att 
bli behandlad som någon som 
kommunicerar blir vi någon som 
kommunicerar” - en gammal, 
viktig sanning! 

Slutsatsen är alltså att tolka 
så mycket som möjligt som en 
inbjudan till kommunikation. 
Man bör agera som om man vore 
inbjuden även om det bara råkar 
vara en reflex hos den andra 
personen. ”Jag ser att du vill 
något” - genom den inställningen 
är ramen för kommunikationen 
satt även om man inte exakt vet 
vad personen vill. Det viktiga är 
att det blir ett samspel mellan 
personerna. Det kan vara unika 
strategier som får kommunikatio-
nen att fungera! 

Ylva Segnestam

Nytt från logoped Astrid Frylmark: 

www.spraklek.se 
En webbplats om språkutveckling

Mer och mer har jag som logoped sett behovet av lättill-
gänglig, grundläggande information. På min nya webbplats  
www.spraklek.se (www.språklek.se fungerar också) hittar för-
äldrar, mor- och farföräldrar och andra intresserade mycket att 
läsa om språk och läsning hos små barn upp till vuxen ålder. Både 
när allt fungerar och när det finns problem. 

Min tidigare webbplats, www.frylmark.net, finns förstås också 
kvar med information om kurser och material särskilt för er som 
är yrkesverksamma med att utveckla språk, läsning och skrivning 
när det finns problem.

 

Nytt i webbshopen:  
GISSA MITT ORD  
- en fin liten bok med gåtor; 
svaren ges i ord, bild och tecken. 
Boken kan dels användas tillsam-
mans med små barn som håller 
på att lära sig tecken, dels av 
nybörjarläsare. Text Inga Magnell. 
Bild Pia Niemi.

www.frylmark.net  
- om mina kurser och material för yrkesverksamma

www.spraklek.se  
- för föräldrar, mormor och andra som vill veta mer 

om språkutveckling och språkstörning

Senare i höst kommer bl.a. Detektiv Långöra och tränar lyssnande 
med bilder och ljud! Ett tyskt material med 99 olika ljud för att 
träna auditiv uppmärksamhet. Docent Monica Westerlund har 
översatt manualen. 
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LEKENS KRAFT OCH SPRÅKLIGT SAMSPEL 
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Föreläsningar om språkutveckling och lek av ledande forskare och 
praktiker. Läromedelsutställningar, miniseminarier.

Hela programmet och praktisk information på www.sffl.se

HAR DU 

ANMÄLT DIG?

CATARINA
SJÖBERG

BENTE
HAGTVET

CARMELA
MINISCALCO

ANNE-MARIE
KÖRLING

MANNE 
AF KLINTBERG
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Faget audiologopædi dækker 
områderne:
audiologi, der omhandler høre-
vanskeligheder
logopædi, der omhandler tale- og 
sprogvanskeligheder og læse-
vanskeligheder
 
Audiologopædien handler om 
diagnosticering og afhjælpning 
af høre- og eller tale-/sprog- og 
læsevanskeligheder.

Nyborg Strand

Studiedagar i Danmark

14Tal & Språk 3/2012
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I mars besökte vi, Ylva Seg-
nestam och Astrid Frylmark, 
vårt södra grannland och årets 
studiedagar på Nyborg Strand. 
I år inföll dagarna tidigare 
än förra året och vitsipporna 
började precis slå ut i skogen 
mittemot konferenshotellet. 
ALF hade som vanligt satt 
samman ett omväxlande och 
rikt program. Första dagen var 
det tre, och andra dagen fyra 
parallella tretimmarsföreläs-
ningar. Det var omöjligt att 
lyssna på allt. 

Från Sverige medverkade 
Birgitta Sahlén, professor i 
logopedi från Linnécentrum 
CCL vid Lunds universitet 
och Björn Lyxell, professor 
i psykologi från Linnécen-
trum HEAD vid Linköpings 
universitet, som talade om 
”Kognitiv, språklig och kom-
munikativ utveckling hos döva 
och hörselskadade barn med 
cochleaimplantat (läs gärna 
artikeln i Tal & Språk 3/2011 
igen!). Samtidigt pågick en 
presentation av ”Logopædi 
i tværfagligt samarbejde om 

senhjerneskadede” med logo-
peder från Regionshospitalet 
Hammel Neurocenter samt 
en föreläsning på norska med 
Turid Helland, professor i 
logopedi vid Bergens univer-
sitet, om ”Predicting Dyslexia 
at Age 11 from a Risk Index 
Questionnaire at Age 5”. 
Från Texas kom danskfödda 
professor  Elisabeth H. Wiig, 
en av upphovspersonerna 
till språktestet CELF-4, som 
talade under rubriken ”Multi-
Perspective Assessment of 
Language Disorders and 

Björn Lyxell och Birgitta Sahlén

Nyborg Strand
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Associated Executive Fun-
ctions”. CELF-4 håller nu på 
att anpassas till skandinaviska 
språk, och därför var det extra 
intressant att träffa Elisabeth 
Wiig. Hon visste för övrigt att 
det finns ännu en Elisabeth 
Wiig i samma bransch, logo-
ped Elisabeth Wiig i Uppsala!

Senare under kongres-
sen lyssnade vi till Dorothy 
Bishop, strålande föreläsare 
som alltid, och Tracy Alloway, 
en energisk, rapp professor 
som tidigare varit verksam i 
England men numera finns i 
USA på University of North 
Florida. Dorothy Bishops och 

Tracy Alloways föreläsningar 
sammanfattas i separata 
artiklar. 

Förutom de långa föreläs-
ningarna hölls kortare ’spe-
cialeforedrag’ om till exempel 
danska barns fonologiska res-
pektive grammatiska utveck-
ling, om olika testmetoder, om 
kön, röst och identitet, samt 
om inkluderande logopedisk 
praxis. Under två av dagarna 
visades även en utställning av 
material och tester. 

Det var drygt 200 personer 
som deltog i studiedagarna. 
Det gick att lösa dagsbiljetter, 
så alla deltog inte hela tiden. 

Nyborg ligger så praktiskt mitt 
i Danmark, att det går att åka 
dit över dagen från hela lan-
det. I Danmark finns det flera 
tal- och språkföreningar som 
var representerade på studie-
dagarna. Från övriga Norden 
deltog, förutom ledamöter 
från SFFL, två logopeder från 
SLOF (Svenska Logopedför-
bundet), en från den isländska 
föreningen samt tre norska 
ledamöter. 

Ylva Segnestam och Astrid 
Frylmark

Astrid Frylmark på utställningen



16 17 Tal & Språk 3/2012

Dorothy Bishop talade vid 
ALF:s studiedagar i Danmark 
med utgångspunkt i två rubri-
ker: ”Vad orsakar språkstör-
ning hos barn” respektive 
”Svårigheter med talat och 
skrivet språk hos barn med 
SLI”.  

Bishop började med ta upp 
frågan om varför språket blir 
avvikande hos ett barn som i 
övrigt tycks ha en typisk ut-
veckling. Det har länge ansetts 
som något av ett mysterium, 
tillade hon och presenterade 
sedan fyra äldre orsaksteorier 
samt de senaste rönen. 

Teori 1
När ett barn har svårigheter 
med tal- och språkutveckling-
en antar många i omgivningen 
att det är föräldrarna som 
talar för lite med barnet. Den 
språkliga inputen är för dålig, 
är den populära förklaringen. 
Studier har dock visat att det 
inte är förklaringen. Klart 
är att det finns ett samband 
mellan input och output, säger 
Bishop, dock inte ett orsaks-
samband, vilket bland annat 
har visats i tvillingstudier 
(Kovas 2005). 

Teori 2
Under 1980-talet fanns det 
enligt Bishop stort intresse för 
hur nedsatt talperception på 

grund av öroninflammation 
och vätska bakom trumhinnan 
påverkade språkutvecklingen. 
Vissa studier visade att dessa 
besvär hängde samman med 
försenad språkutveckling men 
vid större epidemiologiska 
studier, det vill säga när en hel 
population undersöktes, fann 
man inte detta samband. Må-
hända var det så enligt Bishop 
att föräldrar till barn med av-
vikande tal- och språkutveck-
ling var oroligare än andra om 
deras barn fick öronbesvär och 
därför oftare sökte läkare.

Teori 3
Hos det nyfödda barnet kan 
till exempel blödningar i 
hjärnan upptäckas, som inte 
ses senare. Det skulle kunna 
vara tecken på en minimal 
hjärnskada, som skulle kunna 
orsaka språkstörning. Emel-
lertid är det inte flera kompli-
kationer kring förlossningen 
hos gruppen barn med SLI än 
bland andra barn. Inte heller 
är det vanligt med neurologis-
ka skador i gruppen barn med 
SLI jämfört med barn som har 
typisk tal- och språkutveck-
ling, framhåller Bishop.

Teori 4
Den neurala utvecklingen 
hos barn med SLI har Bishop 
studerat tillsammans med Kate 
Watkins, en expert på ’brain-
scanning’ i Oxford. Även 
barnens familjer undersöktes. 
I någon studie sågs vissa av-
vikelser inte bara hos barnen 
utan också hos föräldrarna 
vad gällde förekomst av grå 
substans. Dessutom konstate-
rades lägre aktivitet i språkom-
rådena i hjärnan hos barnen 
med SLI. Men Watkins poäng-
terar, enligt Bishop, att även 
helt normala människor har 
märkliga hjärnor och att det 
inte går att absolut säga vem 
som har språkliga problem 
bara genom att undersöka 
hjärnan (Badcock et al. 2011).

Två föreläsningar med Dorothy Bishop

Dorothy Bishop
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Genetiska effekter
Det finns många olika studier, 
bland annat tvillingstudier 
med jämförelser mellan 
enäggs- och tvåäggstvillingar, 
som ger bevis för att det finns 
en genetisk bakgrund till ökad 
risk för SLI, men det är inga 
enkla samband. Det är ovan-
ligt att det rör sig om en enda 
genetisk mutation. Snarare 
tycks det vara många små 
genetiska effekter kombine-
rade med miljöfaktorer som 
tillsammans ger den ökade ris-
ken. Bishop framhåller att den 
genetiska bakgrunden absolut 
inte innebär att det inte lönar 
sig att träna. Ingen genetisk 
analys kan visa vad miljöåtgär-
der kan åstadkomma. Många 
frågor återstår enligt Bishop, 
t.ex: Vilka typer av SLI är 
ärftliga? Kan SLI orsakas av 
en enda gen? Är SLI ett enda 
tillstånd? Är det genetisk över-
lappning mellan SLI, dyslexi, 
autism?

Hos en familj i England – 
the KE family – med allvarlig 
oralmotorisk dyspraxi, av-
vikande utseende, syntaktiska 
brister samt svårigheter att 
repetera nonord, har man 
funnit en mutation av genen 
FOXP2 på kromosomen 7q31. 
Denna gen kan ha betydelse 
för förmågan att bilda hie-
rarkiska strukturer av linjärt 
presenterat material. Men i 
de flesta fall av SLI finns inte 
denna genförändring. 

Här är en länk till en ung 
man från familjen KE. Han 
har själv spelat in filmsekven-
sen: http://www.youtube.com/
watch?v=Fg2rLOkoL9Q

Bishop anser att det är 
viktigt att fortsätta studera 

hela områden som är viktiga 
för språkförmågan, som audi-
tiva processer (Tallal nämns), 
fonologiskt korttidsminne 
(till exempel Gathercole & 
Baddeley) samt morfosyntax 
(till exempel Rice & Wexler). 
Bishop konstaterar att när 
brister förekommer i samtliga 
dessa tre områden som det är 
troligast att barnen identifieras 
med SLI. Det är således inte 
lönt att söka efter en enda 
orsak till SLI. Så avslutar 
Dorothy Bishop sin första 
föreläsning.

Svårigheter med talat och 
skrivet språk hos barn 
med SLI
Under många år behandlades 
språkstörning skilt från läs-
svårigheter (dyslexi). Taltera-
peuter tog hand om SLI medan 
lärare och psykologer kon-
centrerade sig på dyslexi. Det 
står emellertid alltmer klart 
att denna uppdelning inte är 
till nytta. De flesta barn med 
dyslexi har ju problem med de 
fonologiska aspekterna i språ-
ket och det finns ingen klar 
skiljelinje. Studier har visat att 
barn till föräldrar med dyslexi 
tenderar att ha långsammare 
tal- och språkutveckling än 
kontrollbarn även om de inte 
fått SLI-diagnos. 

Yutter & Rule myntade 
begreppet specifika lässvårig-
heter. Dyslexi var ”ute” ett 
antal år men är nu synnerligen 
aktuellt igen. Bishop säger att 
det är större chans att barnen 
får hjälp om de har ”etiketten” 
dyslexi. 

Bishop beskriver de två 
vägarna till läsning; dels den 
indirekta som innebär att bok-

stäverna omvandlas till ljud 
som ger uttalet, till exempel
CAMEL 
/k/+/a/+/m/+/ /+/l/
/kaml/

dels den direkta via den 
ortografiska representationen 
(Coltheart 2005). 

Det är svårigheter med den 
indirekta vägen, den fonolo-
giska representationen, som 
är mest negativ för nybörjar-
läsare, men det är vanligt att 
tro att det är visuella brister 
som är orsaken till att barnen 
till exempel blandar samman 
b och d. Resultat på snabb be-
nämning av bilder, siffror, bok-
stäver korrelerar med specifika 
lässvårigheter (Singleton et al. 
2007). Dyslexi är dock vanligt-
vis ett språkligt problem och 
inte ett visuellt. Barnen kan 
ha problem med att koppla 
samman ortografi och lexikon 
och får då svårt att läsa ljud-
stridiga ord. Problem med att 
koppla samman ortografisk 
och fonologisk representation 
medför svårigheter att läsa 
nonord.

Bishop nämner följande 
språkliga brister hos barnen 
med dyslexi: problem med 
fonologisk medvetenhet och 
nonordrepetition samt långsam 
benämning av välkända ting.

Enligt Bishop visar studier 
att det är lättare att lära sig 
nya ord om man redan har ett 
bra ordförråd (Ricketts  et al. 
2011). 

På följande sätt sammanfat-
tar Bishop skillnaderna mellan 
SLI och dyslexi:

Dyslexi
•	 Problem	med	fonologiska	
 processer och verbalt minne
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•	 Ordförråd,	syntax	och	
 hörförståelse relativt intakt

•	 Läsning:	svag	avkodning,	
 läsförståelse OK

SLI
•	 Brister	i	syntax,	ordförråd	
 och fonologiskt korttids-
 minne

•	 Problem	med	läsförståelse	
 liksom avkodning

’Poor comprehenders’ definie-
ras som de som har nedsatt 
läsförståelse trots bra avkod-
ning (Nation et al. 2004).

Bishop tar upp ett par 
olika studier om förekomst av 
dyslexi som till en början tycks 
ge olika resultat. Skillnaderna 
visar sig bero på hur försöks-
personerna valts ut: I en av 
undersökningarna var urvalet 
gjort inom medelklassen 
medan den andra inkluderade 
olika socialklasser. Dessutom 
definierades lässvårigheter på 
olika sätt. Bishop poängterade 
att det alltid är viktigt att 
fundera över vad olika resultat 
kan bero på.

Bishop förde resonemang 
om huruvida det föreligger 
samma orsak till SLI respek-
tive dyslexi eller om det ena är 
genetiskt betingat och det an-
dra berodde på mer miljömäs-
siga faktorer. Hon gick igenom 
olika undersökningar, bland 
annat en studie av barn som 
fick lyssna till talade nonord 
som de sedan skulle repe-
tera, till exempel: ”2 stavelser: 
hampent, 3 stavelser: dopelate, 
4 stavelser: confrantually, 5 sta-
velser: pristoractional” (upp-
gifter ur  Children’s Nonword 
Repetition Test (CNRep)). När 

man sedan utförde en gene-
tisk analys av de undersökta 
barnen fann man en genetisk 
effekt endast hos dem som 
hade klarat nonordrepetitio-
nen dåligt. Bishop informerade 
sedan om en annan studie av 
sexåringar där resultatet blivit 
ett annat. Åter poängterade 
Bishop betydelsen att noggrant 
fundera över likheter respek-
tive skillnader mellan olika 
studier.

Trots att Bishop uppehöll sig 
mycket kring genetik genom 
att redovisa tvillingstudier 
betonade hon också miljö-
mässiga faktorers betydelse, 
till exempel hur olika skolor 
kan vara olika effektiva. Hon 
gick inte närmare in på det 
men nämnde en artikel som 
belyser detta. Skolor på Isle of 
Wight jämfördes med skolor i 
London (Rutter & Maughan 
2002). 

Bishop avslutade med att 
tala om en annan klassifika-
tion än den nuvarande – dys-
lexi/SLI – nämligen att i stället 
kategorisera enligt underlig-
gande förmågor, exempelvis 
språkförståelse respektive 
fonologiska processer.

Läs mera på http://oscci.psy.
ox.ac.uk. Där finns intressanta 
nyhetsbrev och ni kan följa 
Dorothy Bishop på hennes 
twitter och blogg. Som Deevy 
Bishop har hon också publice-
rat två humoristiska kriminal-
romaner! 

Ylva Segnestam
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Tracy Alloway har studerat
arbetsminne i över tio år. I
England var hon ledare för
Center for Memory and Lear-
ning in the Lifespan. Hon har
publicerat många vetenskap-
liga artiklar, och i USA, dit
hon nu flyttat, är hon bland
annat anlitad som expert
av Världsbanken vad gäller
arbetsminne. Hon började
sin föreläsning med att snabbt
diktera ett recept som skulle
skrivas ned på post-it-lappar.

Tracy Alloway, som före-
läste på ALF-kongressen i vå-
ras, är en av världens ledande 
forskare på arbetsminne. 

Tracy Packiam Alloway 
inledde sin forskarkarriär och 
disputerade i England, där 
hon var ledare för Center for 
Memory and Learning in the 
Lifespan. Hon har publicerat 
många vetenskapliga artiklar, 
och i USA, dit hon nu flyttat, 
är hon bland annat anlitad 
som expert av Världsbanken 
vad gäller arbetsminne. 

Hon började sin föreläsning 
med att snabbt diktera ett re-
cept som skulle skrivas ned på 
post-it-lappar, en del små och 
andra dubbelt så stora. Det var 
ganska många ingredienser och 
jämförelsen med storleken på 
olika arbetsminnen blev åskåd-
liggjord – allt fick inte plats 
på de små lapparna. Alloway 
hävdar att den mängd infor-

mation som vi 
kan komma 
ihåg, det vill 
säga arbetsmin-
nets storlek, 
har avgörande 
betydelse för 
hur bra vi kla-
rar skolan och 
våra sociala 
kontakter. Hon 
poängterade 
arbetsminnets 
betydelse för 
lärande för per-
soner med dys-
lexi, dyskalkyli, 
autismspekt-
rumstörningar, 
dyspraxi, 
ADHD/ADD 
och språkstör-
ning. 

Arbetsminne – 
korttidsminne
Arbetsminne är inte detsamma 
som korttidsminne. Alloway 
ger följande exempel: bara 
repetera ”hund, katt, hatt” 
= korttidsminne. Men för att 
kunna avgöra vilka av dessa 
ord som rimmar behöver vi 
arbetsminnet.

Var tionde elev från försko-
la till gymnasium har nedsatt 
arbetsminne, vilket påverkar 
framför allt läsförmåga och 
matematik men även andra 
skolämnen. 

Profiler
Alloway refererade snabbt 
olika undersökningar som hon 
har gjort beträffande minne 
och olika diagnosgrupper. Hon 
visade profiler på till exempel 
dyslexi och språkstörning, där 
framför allt det verbala arbets-
minnet är nedsatt men även 
det verbala korttidsminnet. 
Visuospatialt korttidsminne 
och arbetsminne ligger bättre 
till. Hon jämförde detta med 
dyspraxi/motoriska tillkorta-
kommanden, där resultaten 
är de omvända. Då är det 

Tracy Alloway: 
Arbetsminne - den nya intelligensen

Tracy Alloway
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framför allt det visuospatiala 
arbetsminnet som är nedsatt. 
De som har sämst visuospa-
tialt arbetsminne har också 
de största svårigheterna med 
läsning och matematik.

Tidig identifiering
Alloway anser att det är vik-
tigt att fånga upp barn med 
arbetsminnesbrister så fort som 
möjligt då de aldrig spontant kan 
komma ifatt sina kamrater. Det 
kan ske med hjälp av minnestes-
tet Automated Working Memory 
Assessment (AWMA) som hon 
ger följande exempel från:

1. Bananas live in water: 
True or False

2. Flowers smell nice: True 
or False

3. Dogs have four legs: True 
or False

Sedan gäller det att minnas 
sista ordet i varje mening i rätt 
ordning. 

AWMA är datorbaserat och 
kan användas från tidig till 
vuxen ålder. Det är översatt till 
cirka 20 olika språk. (www.
pearsonclinical.co.uk/AWMA)

Working Memory Rating 
Scale (WMRS) är ett bedöm-
ningsinstrument med 20 frågor 
som skolpersonal kan nyttja 
för att snabbt identifiera elever 
med arbetsminnesbrister. Det 
är lämpligt för åldrarna fem–
tio år. (www.pearsonclinical.
co.uk/WMRS) 

Träning av arbetsminne
Går det att förbättra arbets-
minnet? Javisst, säger Alloway. 
Det finns många bevis på hjär-
nans plasticitet, det vill säga 
att hjärnan förändras beroende 
på vad vi gör. Alloway visar 

fram goda resultat på förbätt-
ringar av arbetsminnet efter 
träning med det datoriserat 
programmet Jungle Memory 
för åldrarna 7–16 år. Det 
gäller att träna intensivt: 30 
minuter per dag, fyra gånger 
per vecka under åtta veckor. 
Jungle Memory stimulerar 
prefrontala cortex, som har 
betydelse för arbetsminnet. 
Alloway har visat i sina studier 
att enbart sedvanlig undervis-
ning, om än intensiv, inte alls 
påverkar studieresultaten lika 
bra som Jungle Memory gör. 

Råd
Förutom tipset att träna med 
Jungle Memory ger Alloway 
konkreta råd till lärare som 
har barn med nedsatt arbets-
minne i sina klasser; dela upp 
information, repetera, spela in 
instruktioner, tänk på ordfölj-
den, skapa rutiner, låt barnet 
ha en ”lärandeassistent” – 
kanske en kamrat. Hon upp-
manar barnen att göra det till 
en vana att repetera instruktio-
ner högt. Med äldre elever kan 
man diskutera vilka strategier 
de använder när det fungerar 

bra eller hur strategierna kan 
ändras vid misslyckanden. 
Tänk och tala högt. Nöj er 
inte med att repetera utan ställ 
testfrågor på det lästa. Arbeta 
gärna parvis. Det förbättrar 
resultaten. 

Tracy Alloway har en 
omfattande och lättillgänglig 
hemsida, www.tracyalloway.
com.  Läs och berika er! 

Ylva Segnestam

Ett par referenser som speciellt 
gäller SLI: 
Alloway, T.P.  & Archibald, 
L.M. (May 2008). Working 
Memory and Learning in 
Children With Developmental 
Coordination Disorder and 
Specific Language Impairment. 
Journal of Learning Disabili-
ties, 41 (3), pg. 251–262.

Archibald, L.M. & Alloway, 
T.P. (2008). Comparing Langu-
age Profiles: Children with Spe-
cific Language Impairment and 
Developmental Coordination 
Disorder. International Journal 
of Communication and Langu-
age Disorders, 43, 165–180.

LEKENS KRAFT OCH SPRÅKLIGT SAMSPEL  
- verktyg i arbetet med språkstörning och språknedsättning

23-24 november 2012 i Stockholm

Föreläsningar om språkutveckling och lek av ledande forskare och 
praktiker, som t.ex. Francisco Lacerda, Bente Hagtvet, Carmela 

Miniscalco, Anne-Marie Körling, Manne af Klintberg. 
Läromedelsutställningar.

Hela programmet och praktisk information på

 ww.sffl.se
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Vid besök på våra nordiska 
grannars kongresser är det 
in tressant att besöka utställ-
ning   arna. I Nyborg i våras 
upptäckte jag två danska 
böcker av lite ovanligt slag 
som presenteras kort här, båda 
utgivna av Dansk Psykologisk 
Forlag. I nedanstående text har 
jag gjort vissa översättningar.

SPROG-
MILJØER 
I BØRNE-
HØJDE 
(Språk-
miljöer på 
barnens 
nivå) är en 
antologi 

som förmedlar kunskap och 
idéer för att skapa en språksti-
mulerande miljö. Boken binder 
samman en rad skildringar om 
språk i olika rum och sam-
manhang med relevant teori. 
Kapitlen är kombinerade i om-
råden som mening, närvaro, 
lek, fördjupning och läslust. 
Varje område innehåller ett till 
tre kapitel av olika författare 
och ett avslutande avsnitt av 
bokens redaktör, Anne Marie 
Marquardsen, pedagogkonsu-
lent i förskolan. Hon binder 
samman de olika författarnas 
utgångspunkter och kopplar 
till språkutvecklingen. På så 
sätt kommer många röster till 
tals och förs ihop inom samma 
tema. 

Ett kapitel som jag fann 
särskilt intressant var Närvaro 
och kommunikation av Lena 

Dyhrberg, sjuksköterska i 
verksamhet motsvarande BVC. 
Hon skriver om den tidiga 
kommunikationen, om hur 
hon arbetar för att få barn 
och föräldrar att knyta an till 
varandra, och om vikten av 
att visa redan det späda barnet 
allmän mänsklig respekt 
genom att tilltala det. ”Talar 
vi bara till barnet, och inte 
med barnet, får vi inget svar; 
vi letar inte efter svaret och vi 
förväntar oss inte svar, därför 
får vi inte heller något svar.”

Ett annat inspirerande ka-
pitel är skrivet av museipeda-
gogen Inge Duelund Nielsen. 
Hon beskriver hur berättelser 
om gamla saker kan stärka 
identiteten hos oss alla, även 
hos barnen. Vi får kontakt 
med våra liv och känslor, ja, 
även med det faktum att vi en 
gång kommer att dö. En fem-
årig flicka förklarade: ”Innan 
vi dör, ska vi komma ihåg att 
ta bussen till museet med våra 
saker och OVERTÖJ , så man 
kan se hur vi har levat.” 

Mille 
Egelund 
Brink är 
skådespe-
lare och 
tillika re-
daktör för 
nästa bok, 
LEVENDE 

FORTÆLLINGER (Levande 
berättelser). Berättande rym-
mer många möjligheter till dia-
log. Sättet på vilket man berät-

tar kan göra barnen delaktiga 
och leda till en inspirerande 
och berikande process för 
både barn och vuxna. Tanken 
med boken är att ge försko-
lepersonal inspiration till att 
använda berättande som en 
språkutvecklande aktivitet. Bo-
ken innehåller sex interaktiva 
berättelser om vänskap, natur 
och mångfald för barn i åldern 
tre–nio år. Varje berättelse kan 
anpassas till den ålder man 
arbetar med. 

I första delen av boken, Att 
arbeta med den levande berät-
telsen, delar författarna med 
sig av berättartekniker. Del 
två, Historier och aktiviteter, 
innehåller sex berättelser med 
tillhörande aktivitetsförslag. 
I bokens tredje del, Att skapa 
berättelser med barn, är fokus 
på det gemensamma skapandet 
– att förbereda en scen med 
föremål för att sedan tillsam-
mans med barnen skapa berät-
telsen. I den avslutande delen, 
Att observera språk, kopplas 
berättande till barns språk-
utveckling och den danska 
läroplanen.

För mig går det lättare att 
läsa danska än att förstå talad 
danska. Den som inte har läst 
grannländernas litteratur på 
originalspråk kan jag varmt 
rekommendera att pröva. Båda 
böckerna är intressanta och 
värdefulla för förskolepersonal 
även i Sverige. 

Astrid Frylmark

Två danska böcker
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Kurskalendarium

Nordisk Konferens 2012. Barn med cochleaimplantat/hörsel-
nedsättning – Är vi redo för nya perspektiv och insikter? 
Arrangör: Barnplantorna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Plats: Wallenbergs Konferenscentrum Göteborg
Tid:  1 – 2 oktober 2012
Information: www.barnplantorna.se

3 Internationella temadagen om språkstörning – 
intervention, kognition och tvåspråkighet
Arrangör: Aalborgs Universitet
Plats: Köpenhamn
Tid: 3 oktober kl 13 – 20
Information: www.nasud.aau.dk

Interaction Therapy - 
Practical Intervention for Early Childhood Stammering
Arrangör: The Michael Palin Centre for Stammering Children
Plats: London 
Tid: 17th – 19th December 2012 (3days)
Information: www.stammeringcentre.org

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

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
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