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Vi har haft en fantastisk sommar i stora delar av
Sverige. Som en vän sa: ”Det har varit som som-
marloven när man var liten. Då var det solsken
hela tiden.”

Min egen sommarledighet inleddes med en efter-
längtad resa till Reykjavik. Island är ett annor-
lunda semestermål, och naturen liknar verkligen
inget annat.

En dag hade jag stämt träff med min isländ-
ska kollega Thorunn Halldorsdottír. Vi möttes
i Reykjaviks botaniska trädgård för att samtala 
om logopedin i Norden. Eftersom jag lämnar 
mitt uppdrag som ordförande i SFFL i höst 
behövs också en ny ordförande i NSLF, det 
nordiska samarbetet. Det blir Thorunn som tar
över detta ansvar. Uppgiften är att hålla kontakt
med de andra nordiska organisationerna, och
att kalla till ett årligt möte, då alla intresserade
organisationer och föreningar är välkomna att
närvara. Från Sverige deltar SFFL och Svenska
Logopedförbundet, från Norge kommer Norsk
Logopedlag och Danmark har flera föreningar
som medverkar. Det är intressant att konstatera
att de frågor vi brottas med är ungefär desam-
ma: bemanning, fortbildning, om man ska ha
en medlemstidskrift eller inte, närvaron i sociala
medier. Det råder en god stämning och mötena
ger ett värdefullt erfarenhetsutbyte – även om
datoriseringen har inneburit ökade möjligheter
att hålla kontakten är det personliga mötet en
gång om året viktigt.

 Sommaren avslutades med en resa till Turin. 
IALP, International Association of  Logopedics 
and Phoniatrics, erbjöd som vanligt en kongress 
med ett gediget program och många goda samtal 
med kollegor från övriga delar av världen. 
Theory of mind, flerspråkighet och kulturmöten 
hörde till de ämnen som belystes. Referat från 
IALP kommer i nästa nummer av Tal & Språk.
 

Nu är höstterminen i gång och med den närmar
sig årets kongress. Vår nya lokalisering på
hotell Sheraton intill Centralstationen i Stock-
holm kan underlätta för många av oss deltagare
som kommer resande. Vi hoppas också på min-
dre trängsel vid kaffepauser och utställningar.
Sist men inte minst har vi en förväntan om att
innehållet ska vara inspirerande och kunskaps-
höjande att bära med sig hem till vardagen. 

Astrid Frylmark

Norden och världen
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Najah Khalifa är barnneurolog 
och habiliteringsläkare och har 
i många år arbetat med barn 
och ungdomar med Tourettes 
syndrom, TS. För närvarande 
arbetar hon på BUP-kliniken vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala 
och på habiliteringen i Dalarna. 
En del av arbetet i Dalarna är 
förlagt till en neuropsykiatrisk 
utredningsenhet inom BUP. 
Najah har även under flera år 
arbetat vid Folke Bernadotte 
Regionhabilitering  i Uppsala.  

2006 disputerade jag med 
avhandlingen ”Tourette Syn-
drome and Tic Disorders in a 
Swedish School Population” 
vid institutionen för neurove-
tenskap, Uppsala universitet. 
Jag hade arbetat som barnläka-
re och skolläkare under några 
år och såg att flera barn med 
tics inte fick adekvat hjälp. 

Barnen med TS har ofta 
andra psykiatriska och neuro-
logiska diagnoser som i sig kan 
vara svårare än själva ticsen. 
Flera samtidigt förekommande 
diagnoser hos barn med TS 
leder till att dessa barn ofta 
har flera olika funktionsned-
sättningar och behöver mer 
omfattande hjälp än andra. 
Många lärare, läkare och an-
nan sjukvårdspersonal känner 

inte till TS och de konsekven-
ser som syndromet medför.

Diagnostisering är viktigt 
för att undvika att personer 
med Tourettes syndrom miss-
uppfattas. Barn behöver få en 
diagnos så tidigt som möjligt 
så att de får rätt hjälp och 
därmed möjlighet att utvecklas 
på bästa sätt. Enstaka tics som 
barnet inte upplever som be-
svärande behöver inte behand-
las. Vid fysiska, psykiska eller 
sociala problem i samband 
med tics finns skäl att prova 
psykologisk eller farmakolo-
gisk behandling. Medicinering 
medför alltid svåra val för att 
undvika nackdelar och uppnå 
fördelar. Den vanligaste orsa-
ken till att TS behandlas med 
läkemedel är att andra symtom 
förekommer utöver ticsen.

Efter min avhandling in-
såg jag att många barn och 
familjer inte hade fått adekvat 
hjälp trots att de har haft 
kontakt med sjukvården. Vi 
behöver veta mer om orsak 
och behandling av Tourettes 
syndrom. I Uppsala är följande 
forskningsstudier på gång:

• Kartläggning av arvets 
 eventuella betydelse för 
 utvecklingen av Tourettes 
 syndrom och andra neuro-
 psykiatriska tillstånd. 

• Behandling med repeti-
 tiv transkraniell magnetisk 
 stimulering (rTMS). Syftet 
 med studien är att under-
 söka om rTMS bidrar till 
 förbättring, så att ticsen blir 
 färre eller avtar helt. Krite-
 rierna för deltagande är 
 ungdomar och unga vuxna 
 (15–25 år) med svår TS.

• Cirka 80 procent av alla 
 barn med Tourettes syn-
 drom har inlärningssvårig-
 heter som kräver någon 
 typ av hjälp i skolan. Vi vill  
 studera vilka inlärnings-
 svårigheter barn med TS 
 har och vilka stödinsatser 
 de behöver. 

Najah Khalifa

Barn och ungdomar med Tourettes 
syndrom ska upptäckas i tid för att 
få adekvat hjälp

Länkar: www.lul.se/infoteket  •  www.sjalvhjalppavagen.se  •  www.attention-riks.se 

Najah Kalifa
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EFTERLÄNGTAD NYHET - TRUGS LÅDA 2

Fakta om Tourettes syndrom

Tourettes syndrom (TS) är vanligt bland grundskolebarn, mellan 0,5 och 1,0 procent av skolbar-
nen drabbas. Lindriga tics beräknas förekomma i något skede av barndomen hos tio procent av 
barnen. Fler pojkar än flickor är diagnostiserade. Syndromet har fått sitt namn efter den franske 
neurologen Gilles de la Tourette som var den första som beskrev detta tillstånd år 1885. Syndro-
met karakteriseras av motoriska och vokala tics, dvs. ofrivilliga och plötsliga rörelser eller ryck-
ningar och ljud. Diagnosen kan ställas om barnet har haft tics under minst ett år, ticsen påverkar 
barnets vardag och symptomen har visat sig före 18 års ålder. I många fall har någon familjemed-
lem eller nära släkting till barnet också tics. Tics har en biologisk orsak och är inte orsakade av 
faktorer i omgivningen. 

Både motoriska och vokala tics kan periodvis förekomma var för sig, dvs. så att någondera är tid-
vis dominerande. Ibland kan det vara fråga om en kombination av motoriska och vokala tics i en 
serie. Motoriska tics föregås ofta av vokala tics och enkla tics föregår ofta komplexa tics. Sympto-
men kan variera i styrka och intensitet från en period till annan och påverkas också av t.ex. stress, 
mediciner och alkohol. Det går ofta att kontrollera och undertrycka tics under kortare perioder, 
t.ex. under skoldagen, men senare ”släpps de fria” i form av en häftigare serie tics. Varken ekolali 
(ekotal) eller koprolali är nödvändigt för diagnos av TS.

Najah Kalifa

LOGOPED ASTRID FRYLMARK
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Carmela Miniscalco, docent i 
logopedi och universitetslektor 
vid bland annat enheten för 
logopedi i Göteborg, föreläste 
vid den senaste kongressen 
under temat Språkförmåga 
och språkligt samspel hos små 
barn med autismspektrumstör-
ning. Föreläsningen baserades 
framför allt på studier från 
hennes arbete vid Barnneuro-
psykiatriska kliniken (BNK) 
på Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus. 

Carmela Miniscalco dispute-
rade 2007 med avhandlingen 
Language problems at 2½ 
years of age and their relation-
ship with school-age language 
impairment and neuropsy-
chiatric disorders, en studie 
som har fått stort genomslag i 
landet när det gäller planering 
av insatser för barn med tidigt 
upptäckta kommunikations-
svårigheter.

Miniscalco belyste de pro-
blem som barn med autism-
spektrumstörningar (ASD) har 
att utveckla lek och samspel. 
Hon betonade vikten av tidig 
diagnostik för att bidra till 
att barnen får en så gynnsam 
utveckling som möjligt. 

– De barn som kommer 
till oss på BNK har svårt med 
just det ömsesidiga samspelet 
och att ta eller svara på andras 
initiativ, sa Miniscalco. 

– Det är viktigt att komma 
ihåg att de flesta barn lär sig 

att utveckla tal och språk utan 
några större svårigheter och 
i den takt som omgivningen 
förväntar sig. Ett barn som är 
intresserat av samspel får mer 
verbal input av omgivningen, 
vilket bidrar till att språket 
lärs in lättare. Ett barn som är 
tystlåtet, mimikfattigt och inte 
signalerar så mycket till dem 
det samspelar med riskerar att 
bli utan feedback. Kanske är 
det också så att föräldrarna 
har svårt att tolka barnets 
signaler och har svårt att själva 
ge tydliga signaler.

Den ekologiska modellen
Carmela Miniscalco anslöt sig 
i sin föreläsning till den eko-
logiska modell som Francesco 
Lacerda redogjort för tidigare 
under dagen när det gäller 
grunden för språkstörningar 
(Lacerda m.fl. 2004). Ett 
barns språkutveckling kan ses 
som ett resultat av medfödda 
biologiska faktorer men också 
av de miljöfaktorer som omger 
barnet. Om barnets biologiska 
förutsättningar är begränsade 
eller om samspelet med omgiv-
ningen är bristfällig leder det 
till att barnets språkutveckling 
blir begränsad eller avvikande.

Barn har ett medfött 
beteende att vilja imitera 
och härma. När barnet vid 
runt två månaders ålder ger 
socialt svarsleende förstärks 
det kommunikativa samspelet 
och föräldrarna fortsätter att 

uppmärksamma barnet och 
stimulera utvecklingen. 

Miniscalco hävdar att 
kommunikationsstörning och 
autismspektrumstörning har 
en komplex multifaktoriell 
bakgrund.  

Grunder i kommunika-
tionsutvecklingen 
Carmela Miniscalco uppehöll 
sig en stund vid beskrivning-
arna av objektpermanens och 

Språkförmåga och språkligt samspel hos små barn med autismspektrumstörning 
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förmåga till delad uppmärk-
samhet, ’joint attention’ 
som hon ser som viktiga och 
centrala grunder i kommu-
nikationsutvecklingen. ’Joint 
attention’ – förmågan att sam-
ordna uppmärksamheten med 
en annan person – ger en bas 
för gemensamma upplevelser 
och samspel samt för språk- 
och lekutveckling. 

– De barn jag möter som 
utreds på grund av misstänkt 

autismspektrumstörning har 
nästan alla problem med att 
dela uppmärksamheten med en 
annan person, säger Miniscalco. 

– När ’joint attention’ inte 
fungerar kan det leda till att 
barnet får problem med språk, 
med kommunikation och med 
att utveckla leken och dela 
intresse med andra. 

Lekutveckling hos barn 
med autismspektrum-
störning
Som en grund för jämförelser 
mellan typsikt utvecklade 
barn och barn med autism-
spektrumstörning refererade 
Miniscalco till den beskrivning 
av milstolpar i barns lekut-
veckling som gjorts av Beyer 
och Gammeltoft (2000). 

Även mentaliseringsförmå-
gan utvecklas gradvis. Minis-
calco beskriver att forskare 
tänker olika om i vilken mån 
det är språkutvecklingen som 
predicerar mentaliserings-
utvecklingen eller om det är 
tvärtom. 

Carmela Miniscalco be-
skriver hur barn med autism 
har svårigheter att leka sociala 
lekar, som till exempel”titt-
ut” eller ”ge-och-ta”, som de 
flesta barn lär sig under det 
första levnadsåret. De har 
oftast svårt att förstå syftet 
med leken men det blir lättare 
om den innehåller fysiska eller 
motoriska moment. Barn med 
autism har ofta bättre motorik 

än sociala färdigheter och har 
därför ofta lättare för att leka 
med leksaker än att delta i 
social lek. 

Barn med autismspekt-
rumstörning har svårt att iden-
tifiera meningen med att leka, 
berättar Carmela Miniscalco. 
De har svårt att identifiera var 
leken börjar, var den slutar 
och hur turtagningen ska gå 
till. De förstår inte vilka som 
deltar eller vilka roller de som 
deltar har. De har svårt att för-
stå symboler eller att använda 
saker symboliskt. 

Barn med autism har ofta 
också specialintressen. Fordon, 
datorer och videofilmer är 
vanliga intressen hos pojkar, 
medan flickorna till exempel 
kan vara intresserade av att 
pyssla. De klipper, klistrar och 
tejpar.  

Att identifiera barn med 
autism i leken
Hur barn agerar och samspelar 
i lek är viktiga observandum 
när det gäller identifiering av 
barn med autismspektrumstör-
ningar. Miniscalco ger därför en 
kort bakgrund om att det finns 
könsskillnader i lekförmåga 
hos typiskt utvecklade barn och 
de förekommer i alla kulturer 
där barn och lek har studerats 
(Maccooby 1998). Utvecklings-
gången i leken är i stort sett lika, 
men när det gäller den sociala 
leken leker barn från tre års 
ålder till mellanstadiet framför 

Språkförmåga och språkligt samspel hos små barn med autismspektrumstörning 

Carmela 
Miniscalco
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allt med barn av samma kön. 
Pojkar utesluter flickor från 
fyra års ålder, flickor utesluter 
däremot inte pojkar.  Pojkar 
leker mer i grupp och flickor 
mer två och två. Flickor leker 
mer relationellt, mer turtagande 
och har mer kommunikation 
med vuxna.

Genom att studera leken på 
förskolan eller via en strukture-
rad lekobservation på kliniken 
kan vi få en uppfattning om 
vilka barn vi bör observera lite 
närmare. Det är oftast lätt-
are att upptäcka pojkar med 
neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar, till exempel 
autism, än flickor. Pojkar med 
autismspektrumstörning leker 
nästan aldrig i grupp. Flickorna 
leker mer två och två än pojkar, 
men om någon flicka står lite 
utanför finns det ofta någon 
som tar hand om henne och en 
flicka med svårigheter kan då 
vara svårare att upptäcka.

– Eftersom lekutvecklingen 
är så viktig och startar tidigt 
har vi oändliga möjligheter att 
i en grupp med andra jämnår-
iga barn identifiera vilka barn 
som har svårt att leka och 
behöver stöd i sin utveckling, 
menar Miniscalco.

Ta föräldrarnas oro på 
allvar
Det är ofta en utebliven tal- 
och språkutveckling som gör 
att föräldrar bekymrar sig, 
vilket bidrar till att barn kom-
mer till utredning. Barn kan 
ha uppmärksammats på grund 
av utebliven eller sen tal- och 
språkutveckling, eller att de 
har haft några få ord som de 
sedan tappat.

Miniscalco betonar också att 
det är väldigt viktigt att ta 
föräldrarnas oro över språk-
utvecklingen på stort allvar. 
Långtidsuppföljningar om 
barn med autism har visat att 
de barn som börjar använda 
talade ord före fem års ålder 
får ett bättre utfall i vuxen 
ålder (Billstedt 2007). 

Överlappning mellan 
språkstörning och neuro-
psykiatrisk funktionsned-
sättning 
I nya DSM-5, som släpptes 
i maj i år, har autismspekt-
rumstörning blivit en paraply-
diagnos där autism, Aspergers 
syndrom och autismliknande 
tillstånd ingår. Dessutom har 
områden som rör kommunika-
tion/ömsesidigt samspel och 
språkutveckling slagits ihop, 
vilket Carmela Miniscalco 
tycker är bra. 

– För hur kan man skilja 
språk och kommunikation 
från talutveckling? 

Carmela Miniscalco har 
studerat barn som vid 2 ½ 
års ålder identifierats ha 
språkstörning och jämfört 
med barn som var helt typiskt 
utvecklade (Miniscalco 2007).  
Hon har följt upp barnen 
vid fyra, sex och åtta år. När 
barnen var åtta år kunde hon 
konstatera att det var en stor 
överlappning hos barnen med 
språkstörning när det gällde 
neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning. Mer än hälften av 
de barn som fick en språkstör-
ningsdiagnos vid 2 ½ års ålder 
hade diagnos ADHD eller 
autismspektrumstörning vid 
åtta års ålder. 

– Eftersom det i tidigare stu-
dier visat sig att det är viktigt 
att barnen får komma igång 
med sitt tal före fem års ålder 
kan vi ju inte vänta med att 
sätta diagnosen tills barnet är 
fem år. Vi måste ner i åld-
rarna och skapa bra tränings-
program för barnen, anser 
Miniscalco. 

I ett tvärkliniskt, nu pågå-
ende, forskningsprojekt med 
barnhälsovård, habilitering 
och barnneuropsykiatri har 
den på barnavårdscentralerna 
tidigare etablerade språkscre-
eningen vid 2 ½ års ålder nu 
utvidgats med en autismscre-
eningsdel. Bland annat ingår 
en observation av barnets för-
måga att dela uppmärksamhet. 
Förutom det får föräldrarna 
fylla i ett frågeformulär med 
23 frågor, M-CHAT, (Robins, 
Fein & Barton 1999) med 
översättning av Almgren m fl, 
(2008), som rör områden inom 
autism. Barn som enbart har 
utfall på språkdelen av scre-
eningen remitteras till barnlo-
gopedin medan barn som har 
utfall på autismscreeningsdelen 
remitteras till barnneuropsy-
kiatrin.

Inom barnneuropsykiatrin 
görs separata bedömningar 
av specialpedagog, logoped, 
psykolog, läkare och i vissa fall 
sjuksköterska. Specialpedagogen 
gör också en lekbedömning på 
kliniken tillsammans med psy-
kolog eller logoped och observe-
rar barnen i deras förskolemiljö. 

Efter respektive bedömning 
görs en konsensusbedömning. 
DSM-kriterierna för neuro-
psykiatriska tillstånd (autism, 
ADHD) följs strikt.
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– Vi sätter bara en diagnos om 
vi är säkra på att barnet har en 
diagnos/funktionsnedsättning, 
och sedan följer vi upp dem 
ett och två år efteråt. De barn 
som får en autismspektrumsdi-
agnos har rätt till insatser via 
habiliteringen och erbjuds ett 
speciellt behandlingsprogram, 
berättar Carmela Miniscalco.

Carmela Miniscalco berät-
tade om två andra intressanta 
studier inom området barn 
och autism hon är engagerad i. 
Mer om dem kommer i nästa 
nummer av Tal & Språk. 

Gertrud Edquist
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Lärarhandledning

Spana  med  Alfred  och  BeaLjudSpanarBoken

Veckans 
ljud

Veckans 
rimord

Veckans 
berättelse

Veckans 
stavelse

Veckans 
besvärliga
ord

Veckans 
bild

Veckans 
ljud-
plansch

Veckans 
ramsa

med berättelser från A till Ö

Vi är

Alfred

Bea

Ljudspanare

Alfred och Bea, som är huvudpersonerna i boken, spanar efter 

ljud en gång i veckan. Men för att spana in ljudet behöver de 

hjälp av barnen. 

Med dessa 29 berättelser har man möjlighet att arbeta mål-

medvetet och strukturerat med att synliggöra svenska språk-

ljud både auditivt (fonem), visuellt (grafem)och kinestetiskt 

(kirem). 

I arbetet med berättelserna ingår material som hör till språkets 

formsida och som behövs i arbetet med LjudSpanarBoken. En 

CD med arbetsbok för barnen, veckans besvärliga ord, veck-

ans ramsa och ljudplanscher med alfabetet m.m. Dessutom 

ingår även två spel: Förstaljudspelet och Pratljudsmemory!

U

•	Används	för	att	kvalitetssäkra	
förskolans	viktiga	arbete.

•	Ökar	barnets	tillit	till	sin	egen	
förmåga	och	stärker	barnets	
självkänsla.

•	Ger	föräldrar	möjlighet	att	på	
ett	lekfullt	sätt	hjälpa	sitt	barn	
till	fortsatt	utveckling.

Unikt material för barn 
i förskoleåldern

GER VARJE BARN EN TRYGG 

GRUND ATT STÅ PÅ!

Läs	mer	och	beställ	på
www.kunskapsprofil.se

UmbrellaFörlag	drivs	av	tal-	och	specialpedagogen	
Margit	Siikavaara.	KunskapsProfil	och	LjudSpanar-
Boken	baserar	sig	på	20	års	erfarenhet	och	arbete	
med	 språkstimuleringsprogram	 för	 barn	 med	 tal-,	
språk-	och	skriv	svårigheter.	

Spana  med  Alfred  och  BeaLjudSpanarBoken
LjudSpanarBoken
LjudSpanarBoken

Veckans Veckans 
berättelseberättelse

Veckans Veckans 
stavelsestavelse

besvärligabesvärliga

•	

•	

•	

Unikt material för barn 

GER VARJE BARN EN TRYGG 

UmbrellaFörlag

2

3

Lärarhandledning

KunskapsProfi l
KunskapsProfi lFår jag visa vad jag kan?Vill du lära mig mera?

MARGIT
SIIKAVAARA

Lärarhandledning
Lärarhandledning
Lärarhandledning

KunskapsProfi l
KunskapsProfi l
KunskapsProfi l
KunskapsProfi l
KunskapsProfi l
KunskapsProfi lFår jag visa vad jag kan?Vill du lära mig mera?

Vill du lära mig mera?
Vill du lära mig mera?
Vill du lära mig mera?

KunskapsProfi l är en arbetsmetod och ett observa-

tionsmaterial som ger pedagogen möjlighet att 

hitta barnets proximala inlärningszon.   KunskapsProfi l är inte ett normerat testmaterial el-

ler en screening. I arbetet med KunskapsProfi l är 

det dialogen och samspelet mellan barnet och pe-

dagogen som är viktig.   
KunskapsProfi l vänder sig till specialpedagoger el-

ler förskolelärare som arbetar med barn som går 

sista året i förskolan.
I denna handledning fi nns information om innehål-

let i KunskapsProfi l; föräldrakraft, träffen med barn-

gruppen samt arbetet i Beaboken med det enskilda 

barnet. 

Min förhoppning är att alla barn med hjälp av Kun-

skapsProfi l får en möjlighet att visa vilka utmaningar 

de behöver och klarar av i sin fortsatta utveckling.

IUP och KunskapsProfi lGrundskolan är från och med vårterminen 2006 ålag-
da att arbeta med IUP, individuella utvecklingsplaner. 
I arbetet med KunskapsProfi l har du en möjlighet att 
göra en sammanställning av barnets inhämtade kun-
skaper. En sammanställning i löpande text, formativ 
bedömning, kan vara en god start och ett underlag i det 
fortsatta arbetet med IUP.

Läs och beställ på

Lärarhandledning
Lärarhandledning
Lärarhandledning
med berättelser från A till ÖLärarhandledning
med berättelser från A till ÖLärarhandledning
Lärarhandledning
Lärarhandledning
med berättelser från A till ÖLärarhandledning
med berättelser från A till ÖLärarhandledning
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Francisco Lacerda, profes-
sor i fonetik vid institutionen 
för lingvistik på Stockholms 
universitet, har medverkat i 
många intressanta studier om 
spädbarnets språkvärld och 
hur det lilla barnet uppfattar 
och lär sig skönja mönster i 
språket. 

På den senaste SFFL-kongres-
sen föreläste Lacerda om hur 
barn, med föräldrars hjälp, 
lär sig att navigera i ett till 
synes oändligt antal möjliga 
kombinationer av ljud för att 
tillägna sig de språkljudskom-
binationer som är specifika för 
det talade språket i omgiv-
ningen. Han refererade då till 
flera intressanta studier, både 
från Stockholms universitet 
och studier som gjorts av eller 
tillsammans med forskare i 
andra länder. 

Utgångspunkten är att 
talare av ett språk har utveck-
lat ett gemensamt system av 
akustiska symboler. Symboler-
na är arbiträra men refererar 
till händelser, egenskaper, 
handlingar, imaginära ting. 
Det finns rent tekniskt ett nära 
nog oändligt antal möjliga 
ljudsymboler att välja bland, 
men talapparaternas ana-
tomi och fysiologi begränsar. 

Begränsningar finns också i de 
olika språkens fonotax med 
statistiska regelbundenheter 
i språken. Med barnriktat 
tal med många upprepningar 
anpassar de vuxna sitt tal till 
barnet och hjälper det på så 
sätt att hitta regelbundenheter 
i språket och tillägna sig språ-
kets byggstenar. 

Den allra första tiden
Francisco Lacerda beskriver 
hur den tidiga uppmärksamhe-
ten på tal har sina rötter i det 
prenatala livet, efter att fostret 
från femtionde graviditetsda-
gen har ett aktivt hörselsystem. 
Det är sannolikt att fostret 
har exponerats för lågpassfil-
trerade ljud som går genom 
moderns mage. Det har visat 
sig att nyfödda barn föredrar 
att lyssna på mammans röst, 
eller röster som låter ungefär 
som mammans, och att lyssna 
på språk som har ungefär 
samma rytmik. När en vuxen 
människa kommunicerar med 
ett litet barn kan barnet visa 
tecken på att känna igen om 
det är en bekant melodi. Den 
vuxne anpassar sitt tal när hen 
talar till barnet. När barnet 
reagerar, stimuleras den vuxne 
att fortsätta att använda barn-
riktat tal.

Den ekologiska modellen 
Som bakgrund finns Stock-
holms universitets så kallade 
ekologiska modell (Lacerda 
m.fl. 2004). I den ekologiska 
modellen antas att barnets 
omgivning faktiskt är struktu-
rerad, att en oändlig språklig 
variation inte förekommer 
(på grund av bland annat 
akustisk-semantiska upprep-
ningar) och att talare i barnets 
omgivning skapar systematiska 
och anpassade tolkningar av 
världen, föremål och händelser 
för barnet. 

Barnet undersöker sina 
egna fonationsmöjligheter och 
de vuxna skapar ekologiskt 
och kognitivt adekvata berät-
telser om omvärlden, föremål 
och händelser som stöd åt bar-
net. De vuxna bekräftar och 
korrigerar barnets yttranden. 

Att hitta rätt bland alla 
möjligheter
– Om vi tittar på språket ur 
barnets perspektiv är det inte 
så självklart att betrakta ord 
som en realitet för det nyfödda 
barnet som ska börja sin resa 
mot att bli en mogen använda-
re av språket, säger Francisco 
Lacerda. 

Om vi gör en försiktig 
uppskattning av antal ljud som 

Interaktionens och lekens betydelse 
för att det lilla barnet ska lära sig att 
navigera i talspråkets värld 
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skulle gå att hålla isär med 
vårt hörselsystem landar vi på 
ett tal i storleksordningen tio 
upphöjt till tjugo möjliga ljud 
vilket ger astronomiskt stora 
valmöjligheter. Hur går då 
barnet från en ljudharrang – 
en exponering för ljud – till en 
meningsfull kommunikation? 

Utan karta skulle det vara 
omöjligt att navigera bland 
dessa oändligt många val, me-
nar Lacerda. Utifrån barnets 
perspektiv och utifrån inter-
aktionen mellan barnet och 
den vuxne finns det dock vissa 
begränsningar för vad som är 
möjligt. Det beror bland annat 
på anatomi och fysiologi. Det 
beror också på hur föräldrar 
anpassar talet till sina barn 
och sammantaget innebär det 
att den oändliga språkliga va-
riation som man vanligvis talar 
om i lingvistiska sammanhang 
faktiskt inte finns i det tidigt 
barnriktade talet.  

Det finns också vissa regel-
bundenheter för språkljud, det 

vi kallar fonotax, som talar 
om för oss att vissa ljud måste 
komma efter varandra, de kan 
inte komma hur som helst. Det 
innebär att det finns statistiska 
regelbundenheter i den signal 
som barnen exponeras för och 
övergångssannolikheter mellan 
stavelseenheter som är lite 
större än mellan andra. Efter 
hand börjar barnet betrakta en 
sekvens som en enhet.

På Stockholms universitet 
har man intresserat sig för 
vilka möjliga regelbundenhe-
ter som finns i språket kring 
barnet och vilka möjliga 
regelbundenheter vi använder 
i svenskan. Francisco Lacerda 
berättar att fokus legat på att 
finna de speciella regler som 
finns i barnriktat tal. 

Barnriktat tal
Vuxna och andra barn rela-
terar till barnet och anpassar 
sin talstil till det som verkar 
vara gångbart för barnet. Den 
första tiden förväntar de sig 

inte att barnet ska förstå det 
de säger, men de anpassar sitt 
tal då de märker att barnet blir 
uppmärksamt när de ändrar 
på till exempel grundtonsfrek-
vensen. 

Under det första levnads-
året sker radikala förändringar 
i talstilen gentemot barnet. Till 
en början använder de vuxna 
många upprepningar och tyd-
liga variationer i grundtonen i 
tal riktat till barnet. När bar-
net är nio–tio månader gam-
malt ger det tecken på att det 
förstår. Då ändrar föräldrarna 
strategier och anpassar sig till 
det som de tror att barnet kan 
hantera. 

Lacerda visade med 
exempel hur det är svårt att 
hitta element i talet som är 
avgränsade av tystnad. Om en 
serie språkljud, t.ex. ”ska-
vileka”, upprepas kan barnet 
tolka dem som en enhet och 
koppla till betydelse. Vi har ett 
spontant beteende att repetera 
till små barn. Det skulle vi inte 
göra på samma sätt till vuxna.

Studier kring barnriktat tal
Francisco Lacerda berättade 
om flera intressanta experiment 
inom området barnriktat tal. 
Bland annat beskrev han expe-
riment som gjorts av Kitamura 
och Burnham (2003) där man 
analyserat talstilen i barnriktat 
tal till barn i olika åldrar och i tal 
till vuxna. Det gjordes genom att 
man lät en panel av lyssnare få 
bedöma hur mycket det fanns av 
”bekräftelse”, ”tröst”, ”upp-
märksammande” och ”instruk-
tioner” i yttrandena. 

Tal riktat till nyfödda 
bedömdes i hög utsträckning 

Francisco 
Lacerda
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vara trygghetsgivande. Tal 
riktat till sex, nio och tolv 
månaders barn bedömdes till 
stor del handla om att påkalla 
uppmärksamhet från barnet. 
Tal som är riktades till tolv 
månader gamla barn bedöm-
des i hög utsträckning handla 
om att instruera. Det visade 
sig att det tal som de vuxna 
presenterade för barnen också 
var det som barnen i de olika 
grupperna fokuserade på och 
på så sätt verkade föredra. 

– Det här visar hur fantas-
tiskt väl trimmad och känslig 
den vuxnes anpassning är. Det 
handlar om väldigt subtila 
signaler som barnet tar emot 
från den vuxne. 

Förväntningar på barnet
När barnet är väldigt ungt 
antar vi som vuxna att det 
inte klarar av särskilt mycket. 
Då tycker vi att det räcker 
att barnet håller tajming och 
tempo i förhållande till det vi 
presenterar. 

– Om man till exempel 
skulle säga ”arbets-marknads-
ram” till barnet och barnet 
svarar ”blä-blä-blä-blä-blä” 
skulle det bekräftas av den 
vuxne. 

När barnet börjar bli lite 
äldre, runt sju månader, börjar 
vi kräva att vokalerna ska 
närma sig dem som vi själva 
producerar. Enbart tajming 
godkänns inte på samma sätt. 

Under andra levnadsåret 
börjar vi förvänta oss att bar-
net ska kunna härma accent 
på ett mer precist sätt. Detta 
trots att det inte kan använda 
det funktionellt ännu. Inte 
långt senare förväntar vi oss 

att barnet ska svara så korrekt 
det bara går. Vi accepterar att 
några frikativor inte matchas 
rätt men för det mesta förut-
sätter vi att barnet kan göra en 
spontan matchning. 

Delad uppmärksamhet 
och inlärning av språk
I en intressant studie som 
Francisco Lacerda redogjorde 
för har Brooks och Meltzoff 
(2012)   undersökt sambandet 
mellan barns delade uppmärk-
samhet, i form av att titta på 
föremål och peka, och utveck-
ling av ordförråd, mätt med 
CDI.  Studien visade att de 
barn som tittade ”länge”, och 
även pekade på ett föremål 
som föräldrarna uppmärksam-
made dem på, hade ett bättre 
ordförråd än barn som pekade 
men tittade en kortare stund. 
Ytterligare lägre resultat på 
CDI konstaterades hos de barn 
som bara tittade en kort stund 
och inte pekade. 

Lacerda redogjorde också 
för en tankeväckande aus-
traliensisk studie, Farrant m 
fl (2012) (2008), med barn i 
femårsåldern, med fokus på 
hur utvecklingen av barns 
mentaliseringsförmåga intera-
gerar med språkutvecklingen. 
Studien visar hur föräldrars 
agerande i leksituationer har 
betydelse för hur barnen ut-
vecklar sin mentaliseringsför-
måga. Om föräldrar och barn 
kan leka fantasilekar tillsam-
mans bidrar det till att barnets 
förmåga till ’theory of mind’ 
ökar på ett påtagligt sätt. 

Den grad av exponering av 
omvärlden som spädbarnet får 
är A och O för barnets språk-

utveckling, menar Lacerda. 
Kvaliteten i den närvaro som 
den vuxna har i förhållande 
till barnet är också central. Det 
räcker inte med envägskom-
munikation. Det krävs ett sam-
spel. Det är då leken kommer 
till nytta. 

Det vill säga: lek och inter-
aktion främjar barnets språk 
och mentaliseringsförmåga! 

Gertrud Edquist
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CELF-4 – nytt språktest!
För att snabbare identifiera barn med språkstörningar har vi utvecklat ett diagnostiskt 
test kallat CELF-4. Det är det första språktestet av sitt slag och erbjuder en flexibel och 
 all sidig värderingsprocess för identifiering, utredning och uppföljning av språksvårig-
heter och språkstörningar hos barn i åldern 5:0–12:11 år. CELF-4 är ett omfattande 
test som inne håller tretton olika deltest för att mäta alla de olika språkliga aspekterna 
såväl som  exekutiva funktioner som kan ligga bakom språksvårigheter.

Gå till www.pearsonassessment.se/CELF-4_se för mer information om CELF-4  
och utbildningen. 

Behörighetsgivande utbildning i CELF-4
CELF-4 är behörighetsklassat och därför anordnar vi en utbildning för special- och 
talpedagoger samt speciallärare. Utbildningen är 2+1 dagar och innehåller såväl 
teoretiska som praktiska arbetspass. Logopederna Astrid Frylmark och Gertrud 
Edquist leder utbildningarna som hålls i Stockholm.
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Adam Wikström, som går på 
Ängkärrskolan för tredje året, 
brukar vara elevrepresentant 
när det är Öppet hus och 
vid andra presentationer av 
skolan. Han berättar gärna om 
sig själv och skolan. Vi träf-
fas under en dryg halvtimme 
och samtalet böljar fram och 
tillbaka. 

Adam berättar: 
– Jag hade en väldigt grov dys-
lexi och en grov språkstörning, 

jag har det eller ja-a hade i alla 
fall kan man säga och äh... vi 
fick reda på den här skolan 
genom att min lärare sa att, 
va va´re att det fanns en skola 
för dyslexi här i Solna. Hon 
bodde här i Solna och hon sa 
att det fanns det. Och då så, 
ja, hon frågade dom två i klas-
sen som hade dyslexi, alltså 
mej och min kompis om om va 
ska man säga, vi ville söka in 
här men han ville inte det. Jag 
är inte sån bra kompis med 

honom egentligen. Och då så 
valde jag det. Det skulle vara 
en jättestor möjlighet, jättekul, 
och då tog jag den.

– Jag kom in och det är 
jag jätteglad för, för den här 
skolan hjälper verkligen mej 
och folk med dyslexi och 
andra svårig... andra grader 
med  svårigheter som ADHD, 
ADD och va heter´e, Asperger 
och va heter´e, språkstörning 
och massa andra saker som 
det finns.

Hur känner du till allt det där?
– För att det var en kille som 
gick i vår klass, han hade 
ADHD, dyslexi, språkstörning 
och Asperger. Och sen fick jag 
reda på det nyss att det var en 
till som hade Asperger. Ja, det 
var en massa tror jag, några 
i alla fall, och jag tror det i 
alla fall men det spelar ingen 
roll alltså, alla är lika mycket 
värda. Man tänker inte på det.

Har du kvar någon språkstör-
ning tycker du?
– Ja, jag hackar när jag säger 
olika ord, så om det är svåra 
ord så kan jag hacka upp så 
här, ungefär... Ja det finns 
mycket, jag vet inte vad jag 
ska säga nu. Jag kan hacka 
upp, flera gånger som dys-dys-
kalkyli, dyskalkeri. Ja, det är 
svårt.

– Jag lärde mej prata helt 

Adam 14 år – 
Ängkärrskolans elevrepresentant på Öppet hus
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felfritt när jag var elva år och 
jag hade jätteproblem med 
rrr. Jag sa /th/. Jag hade en 
gomplatta, som jag hade, en 
metallsak så här, som man hål-
ler på med så här med tungan 
och sen försökte jag säga rrrr. 
Nu kan jag säga rrrr.

Det låter som spanska r. Läser 
du spanska?
– Jag läser tyska. Men det 
funkar. Jag tycker om, eller, 
det har varit lite knepigt ibland 
med tyskan. Jag valde det för 
min mamma och pappa har 
läst tyska. Dom bodde i Tysk-
land. I alla fall pappa gjorde 
det. Han jobba där. Då tänkte 
jag liksom, jamen det skulle 
vara lite kul om jag också åkte 
dit och kunna tyska. 

Du reser mycket eller hur?
– Vår båt gick på grund mitt 
under sommaren. Då ville vi 
göra nåt. Vi åkte till Grekland 
och nu åker vi till Thailand. 
Jag får ledigt en dag från 
skolan. Det är ganska stor 
tidsskillnad så jag måste vänja 
mej.

– Men vi kanske ska prata 
om skolan faktiskt.  

Skriver du fortfarande haiku-
dikter?
– Jag vill egentligen inte bli, va 
heter´e, poet. Men alltså, jag 
vill bli författare när jag blir 
stor. Det här senaste året har 
jag märkt en otrolig känsla 
som är för att skriva. Jag har 
rätt så bra fantasi och jag vet 
ganska mycket om världen. 
Jag är ganska bra i geografi så 
jag vet hur olika miljöer ser 
ut. Jag kan föra upp det i min 

tanke och få ut det med mitt 
skrivande.

– Jag skriver fantasy. Jag 
älskar att skriva fantasy. Det 
är jättekul. Det är som Sagan 
om ringen, det är fantasy. Det 
är med goblins, drakar och 
sagofigurer, troll... Jag läser 
The Hobbit nu. 

Skriver du något för hand?
– Vi får bara skriva på dator. 
Vi har var sin bärbara Dellda-
tor. Vi har den bara i skolan. 
Sen har vi Schoolsoft så vi 
skriver ut våra arbeten på 
Schoolsoft och så har vi det 
hemma. Det är en hjälpsida 
som man kan få i stället för 
veckobrev men i Schoolsoft 
finns det ännu mer saker. 

Vilka fritidsintressen har du?
– Skriva och fotboll. Jag älskar 
fotboll. Och vara med kompi-
sar och sitta... På sommaren 
brukar jag bara vara ute och 
spela fotboll varje dag.

Dina kompisar dom går inte 
på skolan här?
– Hela skolan, det är inte dom 
som bor i närheten, dom kom-
mer från hela Stockholm. Jag 
tycker det är häftigt, man får 
reda på hur det är hos andra 
och hur folk beter sej.

Bor du långt härifrån?
– Ungefär 45 minuter med 
t-bana. Jag föredrar helst att ta 
tunnelbanan.

Vad gillar du mest i skolan?
– Svenska är nummer ett, för 
jag älskar svenska. Nummer 
två är idrott. Sen SO. Jag 
älskar geografi. 

Är du bra på att minnas till 
exempel namn på kartor? 
– Jag har rätt så bra minne. 
Mamma var ju en sån som 
springer runt i skogen [orien-
terare, min anmärkn.] ja just 
det, så jag tror jag har några 
gener för det. 

– Här i skolan har vi fritis... 
dagar, äh dagar då vi ska 
göra grupper med alla elever, 
en eller två elever från varje 
klass i en grupp och då ska vi 
göra uppgifter och, va heter´e, 
och jag tar alltid kommandot 
eller jag älskar att vara ledare. 
Ibland är det jobbigt och 
ibland är det jättebra. 

– Jag tränar ett 01-lag och 
där tar jag kommandot. I lör-
dags blev jag domare så nu har 
jag alla fraser, kan man säga, 
alla fraser i fotboll som man 
kan vara.

Det var apropå SO det. Vad 
gillar du mer i skolan?
– Jag har väldigt svårt med 
engelska men tar faktiskt eng-
elska. Vi bytte lärare nyss och 
då blev det väldigt kul tycker 
jag. Jag fick F i engelska förra 
terminen men nu känner jag 
att jag får E eller D. Det var 
svårt att höra tidigare. Hon 
talade skånska.

Vad gillar du minst då?
– Just nu – det är nog matte. 
Jag har inte varit med så 
mycket för jag har varit sjuk. 
Jag har brutit fingret så jag har 
varit på sjukhus jättemycket.

Hur jobbar ni med dator?
– Vi jobbar med en talsyntes 
som heter ClaroRead. Det sta-
vas med c. Och, va heter´e, när 
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vi har skrivit då kan vi lyssna 
på det vi har skrivit. Sen har 
vi StavaRex som gör att vi får 
stavhjälp. Det är jättebra. Och 
sen har vi SpellRight och det är 
också stavhjälp men det är på 
engelska.

– Vi måste arbeta med dator 
i varje ämne. Det är bestämt i 
hela skolan. Förutom några i 
matte. Dom tycker det är job-
bigt med dator. Dom väljer bort 
det. Men jag har mattedator. 

– Gustava ordboken den är 
ganska normal. Jag använder 
den ganska ofta. Det är när man 
ska ta reda på olika saker.

– Det finns inte mycket mer 
att säga. Det är en väldigt bra 
skola i alla fall det här. Förut 
var det Expressen som skrev vil-
ken skola som var bäst i Solna 
och då så sa dom att vi var en 
av de sämsta skolorna i Solna 
men dom tog bara på betygen, 
dom tog inte reda på att vi är en 
dyslexiskola. 

Är det något du skulle vilja 
ändra på?
– Ändra, här på skolan? Nää 
faktiskt inte. Nä, kanske, jo 
lite, för att jag tycker ibland att 
lärarna beter sej som vi inte för-
står, några lärare gör så, att vi 
inte förstår uppgiften och vi har 
bråkat lite om det. Jag ställer 
upp många krav. Det gör alla. 
Alla vet vad dom vill.

Så avslutas vårt samtal under 
det att jag fotograferar Adam. 

Transkriberat av 
Ylva Segnestam

Vad tycker Adams föräldrar?

”Vi kan verkligen pusta ut 
nu.” Med de orden inleder 
Adams mamma, Sofie, vårt 
samtal om skolgången på 
Ängkärrskolan. ”Vi föräldrar 
är mycket nöjda. Vi märker 
att Adam går framåt, att han 
trivs och vågar ta plats igen. 
Vi valde Ängkärrskolan av 
samma anledning som de för-
äldrar som startade skolan en 
gång i tiden – Adam fick inte 
det stöd han behövde för sin 
språkstörning och sin dyslexi i 
den vanliga skolan.”

Under förskoletiden gick 
Adam på en språkförskola och 
hans självförtroende växte. 
Han talade gärna inför hela 
gruppen trots ett bitvis svår-
förståeligt tal. Han hade bra 
kontakter med logoped och 
med specialpedagog när han 
började år 1, även om han inte 
var förtjust i att lämna klassen 
för att gå till specialpedago-
gen. Det blev tidigt fastlagt att 
han låg i farozonen för dyslexi. 
Han fick emellertid ingen egen 
dator och han gillade inte att 
sitta vid den enda dator som 
fanns i klassrummet. Adam 
har varit och är fortfarande 
ljudkänslig och visst hade 
han tillgång till hörselskydd i 
hemskolan ”men han ville inte 
använda dem, han kände sig 
utpekad”, säger Adams mam-
ma. Hon fortsätter: ”Ibland 
tyckte han det var bättre att 
sitta i korridoren. Där var det 
lugnare än i klassrummet.”

”De tre första skolåren gick 
hyggligt, men sen... Det som 
nästan höll på att knäcka 
honom, det var de omfattande 
läxor som han, liksom övriga 
elever, fick. Han kom mer och 
mer efter. Han orkade inte. 
Han var helt slut efter skolan. 
Han kände på sig att han inte 
klarade sig lika bra som de 
andra. Han fick en inre stress 
och blev mer och mer tystlå-
ten. Han liksom sjönk ihop 
hela han”, berättar Sofie och 
Adams pappa Fredrik hål-
ler med. ”Hemma hade han 
talsyntes och StavaRex, men 
det tog ett år innan han fick 
hjälpmedel i skolan.” 

Såväl Adam som hans 
föräldrar Sofie och Fredrik 
insåg att det inte skulle fungera i 
hemskolan. Genom specialpeda-
gogen fick de kontakt med Äng-
kärrskolan och beslutet att flytta 
dit år 5 är inget som Adam och 
hans föräldrar ångrar, tvärtom. 
Till det första utvecklingssam-
talet på Ängkärrskolan kom 
Adam utan glädje men under 
samtalets gång sträckte han 
alltmer på sig. Han fick höra 
att han ”hängde med”, att han 
skulle nå godkänt, att han till 
och med var bäst i klassen i en 
del ämnen. 

Det är så klart en nackdel 
med restiden och att skolkam-
raterna inte bor i närheten, 
anser föräldrarna. ”Å andra 
sidan har Adam kompisar i 
fotbollen, i basketen, han är 
ju en riktig bollkille. Det kan 
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också vara en nackdel med för 
små klasser. Då kanske man 
inte hittar någon som man 
trivs med”, funderar Sofie, 
som påpekar att det är elva–
tolv elever nu i Adams klass, 
”så det fungerar bra”. 

”Undervisningen, tillväga-
gångssättet, det går inte att 
jämföra med hemskolan”, be-
tonar Adams mamma. ”Man 
konkretiserar, använder bilder, 
filmer, går grundligt igenom 
uppgifter och läxor, ställer 
vägledande frågor, uppmanar: 
tänk på det här...”.

Hon fortsätter: ”Prov får 
vi hem i förväg, de delas upp 
och får göras under flera dagar 
– det blir bra och nödvändig 
repetition. Eleverna kan välja 
att göra prov muntligt, både 
lärare och elever gör Power-
Point-presentationer med 
korta texter och man arbetar 
med portfolio. Dagarna är 
strukturerade – det är viktigt, 

man jobbar mycket med kri-
tiskt tänkande.”

Sofie kan fortsätta länge 
att räkna upp fördelar med 
skolan. ”Det är nolltolerans 
mot mobbning. Vi föräldrar 
får svar direkt om vi mejlar 
någon fråga till skolan. Det är 
skillnad mot hemskolan. Då 
kunde vi få vänta en vecka på 
svar”, kommenterar Sofie.

”Vi gör läxorna tillsam-
mans hemma. Adam använder 
talsyntes och stavningspro-
gram i skolan men hemma vill 
han att vi går igenom läxorna 
tillsammans. Vi turas om att 
läsa och skriva. När han inte 
orkar skriva kan han diktera 
för oss föräldrar. Adam har 
mycket starkt visuellt minne. 
Han bara suger åt sig kunskap 
via filmer och tv-program och 
sen sitter det som klistrat, men 
att skriva – det tar mycket en-
ergi för honom”, berättar hans 
mamma och pappa. 

Både Sofie och Fredrik betonar 
att de känner sig trygga med 
Ängkärrskolan. ”Dom har koll 
nu i skolan. Dom har lärt sig 
mer och mer om språkstörning 
också och det är bra. Först som 
sist vill vi säga att vi kan pusta 
ut – vi litar på skolan!” 

Ylva Segnestam

Haikudikter av 

Adam Wikström

Ljus är samma eld

Men eld är aldrig samma

Men ljus är elden

Åker flygplan nu

Jag åker så långt jag kan

Tillslut når jag det

Sköldpaddan här i

i havet där den simmar

Den försvann med mig

Är ensam just nu

På gatan jag sitter nu

Du försvann från mig

Vatten o hav är

Luft finns bland oss nu

Vatten o luft finns

Det är så kallt här

Jag fryser till en igloo

Tillslut smälter jag

Sofie och Fredrik Wikström
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”Det går bra för mig på 
gymnasiet – jag vet vad jag ska 
kräva!” 

Så sa en elev som tidi-
gare gick på Ängkärrskolan 
och som nu går på ett na-
tionellt gymnasieprogram. 
Det berättar Annika Litwin, 
specialpedagog, då jag möter 
henne på Ängkärrskolan en 
kall och blåsig vårvinterdag i 
slutet av mars. Inomhus råder 
det emellertid ett varmt och 
välkomnande klimat och det 
blir intressanta, innehållsrika 
samtal med både Annika och 
eleven Adam under dagen.

Ängkärrskolan i Solna är den 
första och än så länge den 
enda grundskolan för elever 
med läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi. Skolan startades för 
20 år sedan som ett föräldrain-
itiativ, då föräldrarna ansåg att 
deras barn inte fick det stöd 
de behövde för sina läs- och 
skrivsvårigheter i den vanliga 
skolan. Ängkärrskolan drivs 
av en stiftelse och är således 
inget vinstdrivande företag. 

Eleverna
”Alla elever har diagnos speci-
fika läs- och skrivsvårigheter/
dyslexi, det är prio ett”, säger 
Annika och fortsätter: ”Det är 
är föräldrarna som ansöker om 

plats på skolan efter att deras 
barn har varit på utredning hos 
logoped. Tidigare var det regel 
att eleverna också fick träffa en 
psykolog för WISC-testning, 
men det sker inte alltid nu för 
tiden. Varför vet vi inte.”

Flera av eleverna har 
koncentrations- och upp-
märksamhetsbrister, en del 
med ADHD-diagnos medici-
nerar. Autismspektrumstör-
ningar uppdagas ibland under 

skoltiden och kan leda till att 
man rekommenderar annan 
skolgång.

Annika, som arbetade i 
språkklass under flera år innan 
hon kom till Ängkärrskolan, 
ser en tydlig likhet mellan elev-
erna där och en del av eleverna 
på Ängkärrskolan. Förutom 
avkodningsbrister har många 
svårigheter inom språkets 
olika domäner; semantik, 
pragmatik, fonologi, gramma-

Ängkärrskolan – 
Sveriges enda grundskola för elever med 

läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Annika Litwin
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tik och såväl hörförståelse som 
läsförståelse drabbas. ”Jag 
känner igen de här eleverna 
och några skulle ha kunnat 
gå i språkklass. Men de har 
dyslexidiagnos.”

De yngsta elever som 
skolan tar emot går i år 4. 
Under innevarande läsår finns 
elever i år 5–9. Det är många 
som söker till år 6, då det blir 
uppenbart att de inte får till-
räckligt stöd i sina hemskolor. 
Andelen flickor på skolan har 
ökat under de senaste åren.

På skolan går både en- och 
flerspråkiga elever. Moders-
målsundervisning sker på 
hemskolorna.

Eleverna kommer från 
närområdet, majoriteten från 
Stockholms kommun men 
några är också mer långväga. 
De flesta åker kommunalt till 
skolan på egen hand men en 
del har behov av taxi.

Skolan kan ta emot 
maximalt 110 elever och det är 
alltid fullt. Det är många som 
ansöker och till kommande 
läsår finns det ingen plats för 
elever i år 6. ”Vi skulle kunna 
fylla en skola till”, säger An-
nika Litwin, som är en av dem 
som ansvarar för intagningen. 

Hur länge eleverna går 
på skolan varierar beroende 
på elevernas utveckling och 
naturligtvis också på i vilken 
årskurs de börjar där. Många 
elever går grundskoletiden ut. 
”Har man väl kommit in blir 
man gärna kvar”, kommente-
rar Annika.

Under flera år har Ängkärr-
skolans elever besvarat Solna 
stads skolenkäter och uttryckt 
att de är mycket nöjda. Annika 

berättar: ”De äldre eleverna 
stannar ofta kvar på skolan 
när lektionerna är slut, de gör 
läxor tillsammans och umgås. 
De bor ju på olika håll och 
träffas oftast inte på fritiden. 
Där har de andra kompisar.”

Personal
Personaltätheten är hög. An-
nika redovisar: ”Det är alltid 
ungefär hälften så många 
anställda som antal elever men 
alla jobbar inte heltid. De 55 
anställda är pedagoger, klass-
assistenter, en del personliga 
assistenter och förstås adminis-
trativ personal. Vi är fyra 
specialpedagoger och i elev-
hälsan finns kurator, psykolog, 
ingen logoped, skolläkare och 
skolsköterska naturligtvis. 
Studie- och yrkesvägledare har 
vi också.”

”Det ordnas specialkurser 
för all personal, till exem-
pel beställde vi en kurs om 
neuropsykiatri och dyslexi 
från Stockholms universitet”, 
berättar Annika. ”Vi har just 
nu en läsecirkel på gång om 
läsförståelse. Vi diskuterar 
utifrån Barbro Westlunds bok 
Att undervisa i läsförståelse – 
lässtrategier och studieteknik.”

Schema
Klasserna består av maximalt 
15 elever och det finns alltid 
möjlighet att jobba i halv-
klass. ”Om ett par elever har 
stora svårigheter i till exempel 
matte delar vi upp klassen i en 
mindre och en större under-
visningsgrupp”, säger Annika. 
”Lärarnas ämnesinriktning 
(SV, MA, NO respektive SV, 
ENG, SO) gör att eleverna inte 

behöver möta så många olika 
lärare som i vanliga skolan 
och det är ju bra för dom som 
går här.”

Skolan erbjuder moderna 
språk: tyska, franska, span-
ska eller förstärkt svenska 
respektive engelska. Språkun-
dervisningen är framför allt 
talbaserad.

Lärarna har gått på kurs 
och lärt sig arbeta med MA/
NO-lab, där ämnena blir 
konkretiserade. Det finns inget 
läromedel, utan de lärare som 
deltagit i kursen vidareutveck-
lar metodiken.

I alla ämnen används datorer. 
Eleverna har var sin bärbara da-
tor som bara används på skolan. 
Via Schoolsoft skickas uppgifter 
och genomgångar hem. 

Annika visar med glädje 
och stolthet det nya bok- och 
talboksbiblioteket där alla 
böcker finns inlästa eller 
inskannade. Böckerna kan 
skickas hem via Schoolsoft. 

Klassrum
”Klassrummen är enhetligt 
inredda i grön färgskala och 
det är mycket lite uppsatt på 
väggarna kring eleverna. Själv-
klart sätter man upp bilder 
eller ordbilder om det behövs 
som stöd för minnet eller för-
ståelsen”, säger Annika.

I alla klassrum finns dator-
styrda projektorer: ”Det är ju 
viktigt att lärarna inte vänder 
ryggen åt eleverna när de 
skriver och pratar. Mimik och 
ögonkontakt kan vara avgö-
rande för hur eleverna lyssnar 
och förstår vad de ska göra.”

I varje klassrum finns en 
stor Time timer. Eleverna kan 
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ha var sin liten modell och 
i de mindre grupperna finns 
tillgång till en mellanstor Time 
timer.

Arbetssätt
Annika berättar att hon arbe-
tar mycket med de yngre elev-
erna dels direkt med dem, dels 
via handledning åt lärarna. 
”Jag är med i klasserna och 
ger råd om vad man bör tänka 
på för att öka förståelsen hos 
eleverna: inte växla ämne och 
säga många saker samtidigt, 
vänta in, upprepa en instruk-
tion om det behövs men gör 
det inte på annat sätt, med 
mera med mera.”

”Våra elever jobbar med 
datorer i alla ämnen. Alla läro-
medel, bland annat alla matte-
böcker, är inlästa eller inskan-
nade. Talsyntes är självklart. 
Naturligtvis också StavaRex 
och SpellRight, ordböcker och 
ordprediktionsprogram.”

”Alla lektioner inleds på 
samma sätt för det är viktigt 
med struktur och igenkänning. 
Genomgångar filmas, ibland 
hela lektioner och skickas hem 
till eleverna via Schoolsoft”, 
säger Annika vidare. 

”Som minnesstöd använder 
en del elever privata mobiltele-
foner men det kan bli störande 
för de andra eleverna. Några 
har fått fickminnen som per-
sonliga hjälpmedel via habilite-
ringen.” 

Just nu pågår ett Läsa för 
lusten-projekt. ”Eleverna 
lyssnaläser naturligtvis” enligt 
Annika. ”De som lyssnaläser 
samma bok diskuterar med 
varandra. Vi vuxna deltar 
också i bokprat. Vi har nyligen 

haft författarbesök av Johan 
Unenge, läsambassadör, som 
verkligen inspirerade elev-
erna.”

Avkodning tränas med Ry-
daholmsmodellen, som special-
pedagogerna har utbildats i. 
Annika visar en bok – BRAV-
KOD – med listor med bokstä-
ver och stavelser. Eleverna ska 
inte störas av att inte förstå, 
det är avkodningsträning.  

”I allt vi gör tänker vi 
multisensoriskt men vi måste 
ta hänsyn till elever som kan 
vara känsliga för olika intryck. 
Det gäller förresten också för 
maten som serveras. Om elever 
tycker att det är för såsigt och 
kladdigt det som serveras, får 
de själva välja och lägga upp i 
köket.”

Föräldrasamarbete
”Förutom sedvanliga föräldra-
möten har det ordnats någon 
enstaka kurs om dyslexi för 
föräldrar. Det som vi gör re-
gelbundet är att informera om 
och visa hur Schoolsoft, data-
program och olika hjälpmedel 
fungerar. Det är viktigt”, säger 
Annika.

 

Nationella prov
Samma dag som jag besöker 
Ängkärrskolan är det natio-
nellt prov i NO för år 9. I 
den årskursen får eleverna 
lyssnaläsa. De kan skriva svar 
själva på dator med stavnings-
program eller ha spökskrivare. 

Proven genomförs i smågrup-
per och det är alltid lärare 
med. Lärarna rättar sedan 
parvis; en som känner eleven 
väl och en som inte gör det. 

Något som kritiseras av 
Annika och som har föranlett 
många kontakter med Skol-
verket är att yngre elever med 
dyslexi inte får lyssnaläsa un-
der nationella prov. ”Helt ka-
tastrofalt felaktigt!” utbrister 
Annika, som har ägnat mycket 
tid åt att försöka åstadkomma 
en förändring. 

Planerade projekt
”I höst planerar vi att starta 
projekt med surfplattor, an-
tingen med de yngre eleverna 
eller i något speciellt ämne. Vi 
har gått på kurs för en logoped 
från Halmstad som visade 
olika användningsområden”, 
berättar Annika.

Bra start
Så här skriver Ulla Föhrer och 
Eva Magnusson i boken Dys-
lexi – förbannelse eller möjlig-
het? Att lära sig leva med 
läs- och skrivsvårigheter: ”De 
som blivit identifierade i tidig 
skolålder, utvecklat ett aktivt 
förhållningssätt och blivit 
experter på sin egen inlärning 
har en helt annan utgångs-
punkt när det gäller att välja 
och fullfölja utbildningar.”

Ängkärrskolan ger sina 
elever dessa goda möjligheter! 

Ylva Segnestam

Ängkärrskolan och övriga specialskolor i Stockholm är vid terminsstarten 

bekymrade över förändrade budgetvillkor. Framtiden förefaller oviss.
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 • Arbetsminne, uppmärksamhet och hjärnan
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • ”The Big Five”, nya kunskapskrav i skolan
 • Lärplattor i förskola och skola

Välkommen till SFFL:s kongress 15-16 november 2013

Nyhet! I år är vi på Sheraton hotel, Stockholm.

Denna gång utgår vi från barn med språkstörning och deras svårigheter 
i relation till andra funktionsnedsättningar och skolans kunskapskrav.

Medlemmar har fått en personlig inbjudan.
 

Mer information på www.sffl .se

SPRÅKSTÖRNING
SFFL:s kongress 2013
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Implementering af evidensba-
seret praksis – i det logopæ-
diske arbejdsfelt
(Originaltitel: Embedding Evi-
dence-Based Practice in Speech 
and Language Therapy)

Redaktörer: Jemma Skeat och 
Hazel Roddam

Förlag: Hogrefe psykologisk 
förlag

 Lektor 
Helle Iben 
Bylander och 
biträdande 
professor 
Trine Kjaer 
Krogh vid 
Professions-
högskolan 

UCC i Köpenhamn har över-
satt och bearbetat denna inne-
hållrika antologi till danska. 
Boken innehåller exempel på 
hur evidensbaserad praxis, 
EVB, implementerats och till-
lämpas inom logopedin under 

olika förutsättningar och på 
olika platser i världen. 

Antologin innehåller 
exempel på hur evidensba-
serad praxis tillämpats inom 
många av logopeders olika 
arbetsfält – som språkstörning, 
röst, stamning, dysfagi, afasi, 
LKG m.m. Flera skribenter 
lyfter fram de möjligheter 
som ges vid strukturerad och 
kontinuerlig handledning med 
förankring i EVB. 

Texterna är skrivna av 
ett antal erfarna logopeder, 
inklusive personer i ledande 
positioner när det gäller 
arbetets organisation och 
planering. Det gör att det finns 
en stor bredd i innehållet. Hur 
kan man till exempel tillämpa 
evidensbaserad praxis i ett 
nydanande arbete på en skola 
med äldre barn i Sri Lanka? 
Hur organiserar man en lo-
gopedutbildning i Pittsburgh, 
USA, för att lära studenterna 
att arbeta evidensbaserat?

Kritisk utvärdering av forsk-
ningsstudier och integrering av 
klientens perspektiv belyses av 
flera av författarna.

Boken riktar sig till logo-
peder, studenter, lärare, chefer 
och andra som är intresserade 
av evidensbaserad praxis i och 
kring det logopediska fältet. 

Antologin är inspirerande, 
uppfordrande och användbar. 
Den bör kunna utgöra en god 
inspirationskälla vid planering 
av verksamheter inom det 
logopediska fältet. 

Om redaktörerna:
Dr Hazel Roddam är handle-
dare och forskare inom logo-
pedin vid University of Central 
Lancashire, UK. 

Dr Jemma Skeat är en 
klinisk logoped och forskare 
vid Murdoch Childrens Re-
search Institute i Melbourne, 
Australien.

Gertrud Edquist

FÖRTYDLIGANDE

I förra numret av Tal & Språk, 
nr 2, s 20, i ingressen till Agneta 
Nilssons artikel skulle det ha 
stått enligt följande: ”Jag har 
fyra pojkar varav tre med dyslexi 
och en av dessa tre fick tidigare 
diagnosen generell språkstörning 
som ändrades  till verbal dyspraxi 
och efter ytterligare utredningar 
dyslexi.”

SFFL gratulerar ordförande Astrid Frylmark som vid 

kongressen  i Turin den 26-30 augusti valdes in i sty-

relsen för IALP (International Association of Logopedics 

and Phoniatrics) för en mandatperiod av tre år. Det 

innebär att Astrid kommer att få delta i ett spännande 

internationellt samarbete och även i planeringen för 

nästa internationella kongress som är i Dublin 2016.

Tanya Gallagher från USA avgick som ordförande för 

IALP och ersattes av Helen Grech från Malta.



22

Kurskalendarium

Föräldrakonferens - MITT UNIKA BARN
riktar sig till föräldrar som har barn med språkstörning
Arrangör: Riksförbundet DHB, i samverkan med SPSM 
och Talknuten
Plats: Strömbäcks folkhögskola, Umeå
Datum: 4-6 oktober 2013
Information: www.dhb.se

Dysleximässan
Arrangörer: FMLS, SPSM
Plats: Sollentuna
Datum: 25-26 oktober 2013
Information: www.dyslexi.org

Distanskurs GRAV SPRÅKSTÖRNING
Arrangör: RC tal och språk, SPSM
Tid: höst 2013-vår 2014
Information: www.distans.spsm.se

Läs- och skrivinlärning för AKK-användare (seminarium)
Arrangör: SPSM
Plats: Stockholm
Datum: 17 oktober eller 13 november
Information: www.spsm.se

En dag om språkutveckling och språkstörning
Arrangör: svenska dyslexiföreningen
Plats: ABF-huset i Stockholm
Datum: 13 januari 2014
Information: www.dyslexiforeningen.se

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi

Styrelse

Ordförande: Astrid Frylmark
Domherrevägen 16
871 65 Härnösand
astrid.frylmark@telia.com

Vice ordförande, hemsida, Wibelfond: Susanne Loheman
Underberga
741 91 Knivsta
susanne.loheman@spsm.se

Kassör: Britt Carlsson
Bergstigen 1
56634 Habo
britt.carlsson@habokommun.se

Sekreterare: Gunilla Texéll
Gyllenkroks Allé 27
222 24 Lund
gunilla.texell@lund.se

Vice sekreterare: Gertrud Edquist
Tutvigsv 5
792 90 Sollerön
gertrud.edquist@gmail.com

Ledamot Kerstin Skoog
Ljunitsvägen 11
232 54 Åkarp
kerstin.skoog@sydnet.net

Ledamot: Lena Stagmo
Baravägen 9
232 54 Åkarp
lena.stagmo@hotmail.se

Redaktionsgrupp
Gertrud Edquist
gertrud.edquist@gmail.com

Ylva Segnestam
ylva.segnestam@gmail.com

Lena Stagmo
lena.stagmo@hotmail.se

Camilla Svedelius
camilla.svedelius@bildning.habo.se

Ansv. utgivare för Tal & Språk.
Astrid Frylmark

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

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

Medlemskap för pensionärer och studenter: 150 kr/år. 
Se information på www.sffl.se.

SFFL för ett datoriserat medlemsregister för internt bruk.

www.sffl.se
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