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I myllret
Nyligen besökte jag London – för vilken gång i
ordningen vet jag inte. Staden är en favoritdestination för många av oss svenskar, och man hör
ofta svenska talas i gatuvimlet. I samma vimmel
är det lika självklart med många andra språk,
och både Londonbor och turister kommer från
världens alla hörn. London är en världsstad i
ordets mest konkreta bemärkelse.
Den här gången hade vi, min man och jag,
förmånen att ha sällskap av ett barnbarn som
var på sitt första besök i staden. Det är speciellt
att resa tillsammans med barn som absorberar
intryck och fascineras av sådant som vi vuxna
finner naturligt. Vad gjorde vi till exempel på
Harrods? Jo, åkte alla rulltrapporna upp och
sedan ner igen – ett nöje som det var länge sedan
jag ägnade mig åt. Vi njöt av att se en fåtölj
till salu för 65 000 kronor och veta att vi inte
ens ville köpa den, och vi gjorde en utflykt till
den filmstudio där filmerna om Harry Potter
spelades in.
Myllret på trottoarerna vid Oxford Street och
kön in till filmstudion kräver sitt av samarbete
människor emellan. Det handlar om icke-verbal
kommunikation – att se åt vilket håll vi kommer
att mötas (gångtrafiken i England är minsann
inte alltid vänstertrafik), att tränga ihop sig för
att 30 personer till ska kunna få plats i tunnelbanevagnen, att ha tålamod i de köer som man
i England är expert på att få att slingra sig fram
och tillbaka i gångar, avgränsade av olika band.
Även den verbala kommunikationen är
intressant att studera. Små, små barn talar
engelska med ett långt mer perfekt uttal än det
man själv lyckas åstadkomma, eller också talar
de andra språk med föräldrar från världens alla
länder.

Hösten övergår i vinter, men ännu återstår en
riktig godbit i höst – SFFLs kongress i Stockholm i slutet av november. Vi ser fram emot
intressanta dagar. Ni som kommer till kongressen är varmt välkomna – och alla medlemmar
tillönskas God jul och Gott nytt år! 
Astrid Frylmark
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Gästkrönika

Skrivande nu och förr
Vårt förhållande till det skrivna ordet har
förändrats ganska dramatiskt under de senaste
decennierna. Skriftlig kommunikation sker idag
ofta med praktiska hybrider mellan tal- och
skriftspråk. Det mesta av detta enorma flöde
skrivs ”i farten” och mycket lite bevaras, trots
att många fler uttrycker sig i skrift.
När jag med familjen bodde utomlands ett år
på sjuttiotalet skedde den mesta kommunikationen med vänner och föräldrar med brevskrivning, eftersom telefonsamtal var dyra. Breven
finns sparade, liksom breven från bästa kompisen under sommarloven på femtiotalet. När
jag tar fram och läser dem, minns jag många
detaljer som jag för länge sedan glömt.
Jag har också i min ägo en låda med 152
vackra, handskrivna brev som utväxlades mellan
min farmor och farfar under deras förlovningstid som varade från maj till december år 1902.
I breven skriver de om sina känslor och tankar
om varandra, hur de planerar sitt bröllop och
hur de vill inreda sitt gemensamma hem men
också en hel del reflektioner om vad som händer
i omvärlden. Jag har aldrig träffat någon av dem
eftersom de dog innan jag föddes, men för mig
berättar breven mycket om vilka dessa personer
var. Nutidshistoria och kulturhistoria får jag på
köpet. Personliga, välformulerade brev, präntade
med vacker handstil, skrivs inte mer. Så glad jag
är att inte farmor och farfar inte messade!
Med ovanstående tankar vill jag passa på
att tacka för mig. Jag har haft glädjen att vara
skrivande redaktör i Tal & Språk under åtta år.
Det har varit lärorikt, roligt och mycket stimulerande. Jag önskar SFFL och dess tidskrift en god
framtid! 

Jag deltog i en skrivkonferens i Porto i Portugal
i juli i år, en bra och viktig konferens. Föreläsare
och posterpresentatörer redovisade forskningsresultat som handlade om stavningsutveckling hos
yngre barn, läs- och skrivsvårigheter hos universitetsstudenter, utvecklingen av syntaktisk komplexitet i skrivna berättelser, kriterier för bedömning av kvalitet i skoluppsatser, pausmönster i
skriftliga narrativer i relation till arbetsminnesförmåga hos ungdomar med hörselnedsättning
(mitt eget bidrag), för att bara nämna några
exempel. Med modern teknologi kan man
analysera snart sagt alla aspekter av skrivande,
vare sig det sker på dator eller för hand. Med
sinnrika så kallade tangentbordsloggningsprogram eller skrivtabletter kan själva skrivprocessen detaljstuderas på det mest fascinerande vis.
Mycket av kunskapen är viktiga pusselbitar som
behövs för att utarbeta metoder att hjälpa barn
med olika typer av skrivsvårigheter.
Tal & Språk 4/2012

Lena Asker-Árnason
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Märta Tikkanen om ordens betydelse
Århundradets kärlekssaga, om
sitt äktenskap med honom.
Hennes böcker har översatts
till 21 språk. På kongressen i
november 2011 var hon avslutningsföreläsare och talade
med inspirerande klokskap om
vad orden betytt under hennes
författarskap och liv.
Allt kommer via orden, språket. För Märta Tikkanens del
har skrivandet alltid utgått från
henne själv. Detta var förfärligt
skamligt när hon först började
skriva i det tidiga 1970-talet.
Trots att nästan alla författare
utgår från egna erfarenheter
i sitt skönlitterära skrivande,
ansågs det på den tiden så
skamligt att ingen erkände det.
Men sedan dess har det ju hänt
en del. På senare tid har många
skrivit om sig själv i olika former och kallat det autobiografi,
autofiction och mycket annat.

Tidig insikt om skrivandets betydelse
Märta Tikkanen
Märta Tikkanen, född i Helsingfors, är en av våra stora
finlandssvenska författare.
Hon har arbetat som redaktör
för Hufvudstadsbladet, den
största svenskspråkiga tidningen i Finland, varit lektor

vid Drumsö svenska samskola
och rektor för Helsingfors
svenska arbetarinstitut. Hon
var gift med konstnären och
författaren Henrik Tikkanen
(som avled 1984) och skrev
sin kanske mest kända bok,
5

Märta Tikkanen kommer från
en familj där orden alltid stått
i centrum. Det gällde i synnerhet hennes mammas familj,
som var både skrivande och
konstnärlig. Julklappsverserna
var alltid mycket viktigare
än paketen. Brist på pengar
ersattes av sånger och dramatiseringar, vilket gjorde jularna
oförglömliga. Mycket av detta
Tal & Språk 4/2012

finns beskrivet i Tikkanens
senaste bok Emma och Uno,
visst var det kärlek (2010).
Hon beskriver sin morfar
som en egocentrisk man som
ansåg sig vara en stor världsförbättrare. Hennes mamma,
som på många sätt var lik
sin far, var en gudabenådad
pedagog som undervisade på
lågstadiet. Det händer allt som
oftast att grånade personer
kommer fram till Märta Tikkanen i olika sammanhang för
att tala om hennes mamma
som de haft som lärare och
som gjorde stort intryck på
dem genom sin förmåga att
inspirera dem att använda ord,
att skriva själva. Mamman
gav ut egna läseböcker och
höll många föreläsningar. Sitt
material provade hon ofta ut
på Märta och hennes två yngre
syskon. Hon minns att hennes
mamma läste högt för dem på
kvällarna långt efter det att
de själva kunde läsa. Märta
Tikkanen var bara fyra–fem år
gammal när hon bestämde att
hon skulle skriva böcker när
hon blev stor. Hon tror att det
delvis berodde på att hon tidigt
insåg att man får en alldeles
unik närhet via ord. Det som
kan kännas svårt att tala om
direkt kan man låta personerna
i böcker säga i stället.
När Märta var sex år och
hennes lillasyster tre år kom
hennes mamma hem från
sjukhuset med en lillebror. Hon
insåg att hon inte längre var
alltings medelpunkt eftersom
den lilla skrikande varelsen
tog mycket plats. Hon satte
sig då ner och skrev en bok,
för övrigt den enda som hon
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även illustrerade själv. Bilden
föreställde föräldrarna på
var sin sida om henne själv,
iklädd röd klänning och röd
rosett. Föräldrarna höll henne
i händerna och solen strålade
ner över familjen och på bilden
syntes inte en skymt av vare sig
lillebror eller lillasyster. Boken
beskriver familjens underbara
och lyckliga liv. För några år
sedan återfann Märta Tikkanen boken och insåg att hon,
genom att skriva den, omedvetet men väldigt målinriktat
använt sig av två av det skrivna
ordets fantastiska möjligheter.
Det första är att man som författare har möjlighet att forma
världen som man vill. Bort
med lillasyster och bort med
lillebror, bara mamma, pappa
och jag! Det andra, något som
hon haft möjlighet att konstatera många gånger under sitt
författarskap, är att man under
arbetet med att finna orden
som förmedlar svåruthärdliga
känslor som man inte kan
uttala, att hitta de rytmer, de
tonfall och stämningar som
beskriver detta, så distanserar
man sig från det som P. O.
Enqvist kallar smärtpunkten.
När orden väl är formulerade
går det svåra att beröra. Märta
Tikkanen har kunnat ställa
sig inför TV-kameror och läsa
sina texter om svåra händelser
i livet men hade aldrig kunnat
tala fritt om dem utan den process som bearbetandet med att
formulera dem i skrift varit.

Orden förde dem samman
Märta Tikkanen skrev och läste sig igenom sin uppväxt men
vågade inte längre säga det hon
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sagt som liten, att hon skulle
skriva böcker. I stället blev hon
journalist. Vid 21 års ålder var
hon sommarvikarie på Hufvudstadsbladet i Helsingfors
och efter bara två veckor där
träffade hon Henrik Tikkanen,
tidningens illustratör. De åkte
ut på ett gemensamt uppdrag,
och han frågade vid dagens slut
om hon skulle kunna tänka sig
att gifta sig med honom om
han inte redan var gift. Hon
svarar efter viss tvekan ja. Det
dröjde dock sju år innan det
verkligen blev så.
Under Märta Tikkanens liv
har det ofta varit så att hon
inte vetat vad hon varit med
om förrän hon skrivit ner det.
Det är likadant med kärlek
och skrivande – man har ingen
aning om vem man är, när
och om man kommer ut på
andra sidan. Hon jämställer
sitt skrivande med forskning
där man inte vet vad man letar
efter. När hon skrev boken om
sina morföräldrar Emma och
Uno visste hon att hon måste
tränga in i en gåta – varför gick
det som det gick? Den gåtan
var morfar Uno. Hon hade
ingen aning om gåtans lösning
när hon började skriva men
skrev sig fram mot en tänkbar
förklaring.
Skönlitterärt skrivande är
speciellt. Det journalistiska
skrivande som Märta Tikkanen
tidigare ägnade sig åt stod till
viss del i motsats till hennes
skönlitterära skrivande. När
det gäller journalistik kommer
det viktiga i början, redan i ingressen. När det gäller skönlitteratur lyfter man ju inte fram
det viktiga först utan trevar sig

fram. Även som lärare lyfter
man fram det viktiga först,
upprepar och sammanfattar,
vilket är lite på tvärs mot det
skönlitterära författandet.
Läraryrket har Märta Tikkanen i blodet eftersom hennes
mamma och morfar båda var
stora pedagoger. Hennes farfar
var dessutom folkskollärare.
Han hade sju barn och alla
(utom ett tvillingpar som kom
på sladden och gick sin egen
väg) blev lärare. Två av dem
gifte sig dessutom med lärare.
När hon var liten bestämde
hon sig för att aldrig bli lärare,
vilket hon ändå blev. Men det
finns likheter mellan journalistiskt skrivande, lärande och
skönlitterärt skrivande också:
Man måste ha förmågan att
med hjälp av ord fånga en åhörarskara. Det hon dragit nytta
av från sina yrkeserfarenheter
är tidsbristen – som journalist
har man tidsfrister, man måste
sätta sig ner och skriva och kan
inte skjuta upp det och som
lärare kan man heller inte välja
tidpunkt för sina lektioner.

Sofia
När Märta Tikkanen i slutet
av 1960-talet blev gravid med
sitt fjärde barn, kände hon en
oro som hon inte hade känt
tidigare. Hon hade hela tiden
en känsla av att något var
annorlunda. I Sofias egen bok
(1982) beskriver hon dessa
aningar som hon kände så
tydligt, långt innan hon såg sin
dotter första gången och långt
innan hon märkte att hon inte
utvecklades på samma sätt som
sina syskon. Sofia är lindrigt
utvecklingsstörd, har ADHD,

epilepsi och dessutom astma.
När hon var liten gjorde hon
språkliga kullerbyttor. Hon
kunde säga ”strullkalock”
och ”paleverstej”. Grannen,
som hette Johansson, kal�lade hon för ”Josohan”. En
sak som Märta Tikkanen lärt
sig av sin dotter är hur man
kommunicerar med barn som
är som Sofia. Man säger inte:
”Ja du kan ta den där boken,
den handlar om älgar och den
ligger i min skrivbordshurts i
tredje eller kanske fjärde lådan,
och på vägen kan du ta den
där blåa boken på skrivbordet
också.” Om hon sa så till sin
dotter så tittade Sofia på henne
och frågade: ”Vad menar du?”
Det gäller att säga precis vad
man menar, vilket också är til�lämpligt på skönlitteratur. ”Det
gäller att använda minsta antal
linjer som ändå gör bilden begriplig”, sa hennes man Henrik
Tikkanen men talade då om
sitt tecknande.
När det gäller barn med Sofias svårigheter gäller det att gå
en balansgång mellan överkrav
och överbeskydd. Det gäller
också att inte haka upp sig på
svårigheterna utan att se möjligheterna. Sofias pappa hade
svårt att inse att hans barn
hade några svårigheter. Att
acceptera att ens barn har en
svaghet är att erkänna att det
finns en svaghet även hos en
själv. Märta Tikkanen säger att
detta var en av de svåraste konflikterna i deras förhållande,
att han inte kunde acceptera
att hans dotter behövde hjälp.
Hon blev placerad i särskola,
men hennes pappa accepterade
aldrig det utan tyckte att det
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bara var ett sätt att stigmatisera henne. Om Sofia har Märta
Tikkanen också skrivit Sofia
vuxen med sitt MBD (1998).

Mörkret som
ger glädjen djup
En annan avgörande händelse
då Märta Tikkanen insåg hur
betydelsefulla ord kan vara, var
när hennes äldste son insjuknade i hjärnhinneinflammation
efter ett fästingbett vid 16 års
ålder. Han svävade ett tag mellan liv och död. När de kroppsliga symptomen avtog vaknade
han upp till en obegriplig verklighet. Han hade drabbats av
en schizofren psykos och var
inlagd på neurologiska avdelningen på nionde våningen på
universitetskliniken i Helsingfors. Han var en fara både för
sig själv och för andra, vilket
tog sig uttryck i att han slog
sönder glasrutor, rymde och
irrade runt i kulvertarna under
sjukhuset och vidare ut i staden
där han till slut återfanns av
polisen, skadad men vid liv.
Till slut, och efter mycket tjat
från hans mamma, överfördes
han till en sluten psykiatrisk
avdelning. I ett kalt rum med
fastgjuten säng och pansarglas
för fönstren vårdades han, utan
närhet och tröst och i ständig
fasa och skräck. Den enda som
fick besöka honom var hans
mamma. Varje gång var hon
rädd att han inte skulle känna
igen henne och att han skulle
bli våldsam, men det hände
aldrig. Hon satt på golvet hos
honom och sjöng och viskade
ramsor från hans barndom.
Långsamt vek skuggorna
undan. Först glimtvis, sedan
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längre och längre stunder och
till slut kom han tillbaka.
Ett halvår efter det att han
fått komma hem började
hon skriva ner sina förfärliga
erfarenheter. Hon hade inte
fört några anteckningar men
när hon satte sig ner och började skriva kom allt tillbaka,
kristallklart. Tillsammans med
den nu friske sonen gick hon
sedan, ett år efter hemkomsten,
igenom texterna. De företog på
nytt resan in i skräckens land.
Ibland orkade de bara med en
text om dagen. Hon tänkte
först inte ge ut dem, men till
slut blev det en bok, Mörkret
som ger glädjen djup (1981).
Psykosens annorlunda språk
var ett avgörande möte:
Tom, tyst, stum, slut står
du bredvid din son när inga
ord längre finns mellan er.
Du kan inte vidröra det han
känner med dina ord. Det
han känner är hans och han
Tal & Språk 4/2012

har inga ord som du förstår
för det han känner. Du som
står bredvid när en mest älskad lider, utan gräns, utan
botten. Du som står där,
som inte når fram, som inte
kan hjälpa, inte heller du
har orden. Du har ingen rätt
till orden. Om de finns så
är de hans. Ur din smärta,
stumma sånger. Hur tunn
hinna som skiljer din verklighet från den som är din
idag. Tätt dröjer jag hos dig,
alldeles tätt inpå dig. Ingen
har någonsin varit närmare
mig än du är idag. Det är
bara att spränga hinnan så
är jag hos dig. Det är bara…
Jag hör dina ord, dina
alldeles vanliga ord. Men de
säger mig inte det du vill att
du ska säga. Dina ord har
en alldeles ny och okänd
innebörd. Det finns ingen
ordbok som kan ge mig
din kod. Med möda formar
du dina ord, räcker fram
8

ditt budskap. Det är ett
livsavgörande meddelande
till mig. Skräcken över att
jag inte ska fatta lyser i dina
ögon. Jag försöker glömma
det orden hittills stått för,
letar bakom orden, under,
bortom, strax bredvid.
Senare:
Från din utsiktspost i tillvaron
har du insyn i vår värld. Vid
klar väderlek. Du vet inte
varför, men din kikare är
riktad hitåt. Försiktigt bereder
du dig att beträda främmande
marker. Ständigt på din vakt.
Ständigt med en flyktväg
öppen. Nu är varje felsteg
ödesdigert. Ännu har du inte
valt vilken värld du tillhör.
Slutligen:
Bilderna på näthinnan,
bilderna för alltid på min
näthinna. Mörkret som ger
glädjen djup.

Som tur var fick denna bottenlösa djupdykning ett slut.
Märta Tikkanen säger att det
inte finns något som lärt henne
så mycket om tillit, förtroende
och hopp som denna period i
hennes liv. Och om den styrka
som kombinationen av förnuft
och känsla tillsammans innebär. Var och en av dem ensam
hade stått sig slätt. Ingen
annan upplevelse har gett
henne en så tydlig insikt om
vad djupet hos en underbar
glädje faktiskt innebär. Man
ska se den mot ett mycket stort
mörker.

Kärlekssagan
Århundradets kärlekssaga
(1978), den kanske mest kända av Märta Tikkanens böcker,
var inte heller den avsedd att
ges ut. Hon skrev den för sig
själv, med ett rakt språk som
aldrig skulle tryckas. Att den
ändå blev utgiven har faktiskt
med Sverige att göra. Märta
Tikkanen blev hastigt ombedd
att föreläsa för 300 svenska
socialarbetare. Egentligen var
det en annan författare från
Finland som skulle tala men
han fick förhinder. Märta Tikkanen tog med sig sina buntar
med anteckningar, började
läsa och fick ett fantastiskt
gensvar från sin publik. Den
första delen av anteckningarna
kallade hon för Alkoholisthustrun. Hennes man hade ett
alkoholberoende som det tog
tid för henne att komma till
insikt om. Henrik Tikkanen
har för övrigt beskrivit hennes
oskuldsfullhet inför alkohol
i en av sina böcker: ”Märta
kom från en familj där en

konjaksflaska praktiskt taget
gick i arv från far till son.”
I Århundradets kärlekssaga
har Märta Tikkanen formulerat sina känslor kring detta
alkoholberoende och vad det
betydde för famljen.
När marken gungar, tar jag
små, små steg, nästan alldeles omärkliga, så kanske
jag kan hålla balansen. När
sekunderna stockar sig och
sedan kommer störtande
över mig, alla på en gång,
är jag mycket sträng mot
dem. Det måste jag vara.
En och en, en och en får
de tillstånd att passera mig
och de oändliga timmarna,
tills det är morgon. När
sidorna, styckena och
meningarna verkar ogenomträngliga, tar jag orden,
ett efter ett och håller länge
upp dem emot lampan så de
blir genomskinliga. Sedan
samlar jag ihop de alldeles
små resterna av mitt mod
och viskar, tyst, men bara
till dem som har örat helt
nära marken och som kryper fram, som jag.

Modersmålets betydelse
Slutligen reflekterade Märta
Tikkanen kring resultatet av
det senaste riksdagsvalet i
Finland. Sannfinländarna kom
in i riksdagen med buller och
bång och blev det näst största
partiet. En del av partiets anhängare är renodlade nazister,
vilket de inte på något sätt
försöker dölja. En av partiets viktigaste punkter är att
göra sig av med det svenska
språket. Men modersmålet
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betyder oerhört mycket för vår
hälsa och vårt välbefinnande.
Modersmålet är den rytm och
de ordkombinationer vi lärt
känna, redan innan våra ögon
första gången såg dagens ljus,
det språk vi drömmer på, det
språk vi lär oss allra först när
vi är små och det språk som
lämnar oss sist när vi är riktigt
gamla. I Helsingfors kan man
bli hotad för att man sitter på
en buss och talar svenska med
sin dotter, hotad att kastas
i havet för att man talar sitt
modermål. Det är en ohyggligt
otäck känsla och alldeles särskilt för dem som har språket
som verktyg.
Märta Tikkanen slutar
med att citera en känd, numera avliden, finlandssvensk,
professorn Alf Norrman som,
apropå det faktum att någon
visade siffror på att ”finlandssvenskarna minskar” – inte i
faktiska tal utan procentuellt –
yttrade: ”Personligen minskar
jag inte!”
Allra sist en dikt som Märta
Tikkanen menar kan tillägnas
alla som arbetar med människor (men som naturligtvis
handlar om henne själv).
Du måtte vara stark, händer det att människor säger
till mig.
Och jag tänker på allt som
hänt.
Kanske är jag stark.
Ja det är väl så.
Jag är stark, jag.
Starka människor, de böjs
inte, de bryts och brister. 
Lena Asker-Árnason
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Barn med NPF, -neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
skall vi lyckas få dessa barn att
fungera väl i barngruppen?

Ulrika Aspeflo

Logoped Ulrika Aspeflo talade
på SFFL:s konferens 2011 om
barn som väcker funderingar
på förskolan och i skolan. Hon
gav några inledande beskrivningar av barn som nog alla
har mött i sin verksamhet. Här
är några av dem:
• Barnet som går för sig själv
på gården, och ett annat
barn som ofta jagar och 		
slåss.
• Flickan som inte pratar,
och en pojke som inte verkar lyssna på vad omgivningen säger.
• En flicka som inte vill vara
med på samlingen, och en
pojke som vägrar att äta
maten.
• En pojke som är uppmärksam på andra och blir arg
då kompisarna gör ”fel”.

På varje förskoleavdelning och
i varje klass finns det barn som
kräver mer och som inte reagerar som majoriteten. Vilka
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barn handlar det om och vilka
signaler sänder de ut? Hur ska
vi som pedagoger förstå och
tolka det vi upplever, och hur
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Ulrika frågar publiken: Bör vi
reagera och agera?
Svaret är att det är självklart att vi ska reagera och
hon hänvisar till forskning
som visar på vikten av tidiga
insatser för barn som dem
hon beskrev. Dessutom är det
skolans skyldighet enligt skollagen.

Riktlinjer från Skolverket
och tidiga insatser
Förskoletiden är kort och när
barnen kommer till skolan
förväntas de klara många
saker. Det är därför vi måste
ingripa tidigt. Om vi gör det
kan vi undvika att barnen får
en negativ roll i gruppen. Hela
barngruppen fungerar bättre
om stöd ges åt de som behöver
det. De tidiga insatserna kan
vara helt avgörande för hur
skolgången kommer att fungera för barnen. Ulrika hänvisar
till skrivningar i den nya skollagen som säger att:
I utbildningen ska hänsyn
tas till barns och elevers olika
behov. Barn och elever ska ges
stöd och stimulans så att de
utvecklas så långt som möjligt.
En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och
elevernas förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen.
(3 kap. 3§ skollagen (2010:800)

För att kunna hjälpa barnet på
bästa sätt måste vi börja med
att finna orsaken till att barnet
beter sig som det gör. En bra
utgångspunkt är att veta att
ett barn som protesterar alltid
gör det av något skäl. Trygghet är ett grundbehov som
alla barn har, och de behöver
också känna att vi vuxna stöttar dem. Att hitta de strategier
som är de bästa för dessa barn
är målet, men för att göra det
krävs att vi förstår varför de
agerar som de gör.

Vad ser vi bland eleverna
i skolan?
Det kan finnas barn som reagerar snabbt och oövertänkt,

därför att de saknar framsynthet. Vi ser barn som störs av
intryck i rummet och har svårt
att sitta stilla och fokusera på
skolarbetet. Det är svårt att
vänta på sin tur och de pratar
kanske rätt ut i luften. Några
barn har svårt för att bryta
eller växla fokus, och ibland
kanske de fokuserar intensivt
på något intressant. Många
har bristande organisationsförmåga och tappar ofta bort
saker, håller inte ordning och
lämnar inte in läxor i tid. De
har svårt att hålla flera saker
eller instruktioner i minnet.
Bristande tidsuppfattning gör
att det är svårt att komma i
tid, och de har ofta svårt för
att planera sina skoluppgifter.
Ulrika Aspeflo beskriver barn
som inte är bra på att reflektera och lära sig av sina misstag.
De har svårt för att se sin roll
i det som sker. De har också
svårt för att kontrollera sina
affekter, de reagerar snabbt
och med starka känslor.

Ulrika Aspeflo ger oss
tre ledord i arbetet med
dessa barn:
empati – tydlighet – samarbete
Vi ska komma ihåg att barn
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har samma
behov som alla andra av trygghet och tillitsfulla relationer
och positiva upplevelser med
sin omgivning. Men de kräver
extra mycket av sin omgivning
då de har olika sätt att förstå,
vilket märks genom att de
ofta är mer konkreta, bokstavliga och visuella i sitt sätt
att uppfatta. Ofta minns och
associerar de utifrån detaljer.
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Ulrika berättar om en pojke
som är mycket fascinerad av
dammsugare och kopplar personer till den färg de har på sin
dammsugare. Farmor är grön
och mormor blå. Det finns
barn som inte alls tycker om
fysisk beröring och det finns de
som över- eller underupplever
sinnesintryck. De barn som
har svårt att kommunicera, ta
initiativ, och använder färre
uttryckssätt måste ha personal
omkring sig som är lyhörd
och har inlevelseförmåga. De
vuxna måste utnyttja naturliga situationer och passa på
när det finns möjlighet att få
kontakt. Innan barnet vågar
gå in i en lek, kanske det vill
sitta intill och se hur de andra
barnen gör. Kanske dessa barn
behöver en vuxen som för in
barnet i leken. Att se bilder i
huvudet och att föreställa sig
och förstå orsaker och konsekvenser kan vara svårt, liksom
att tolka situationer.
De finns många sätt att
skapa tydlighet i miljön, i
kommunikationen och i bemötandet. Om alla är informerade om vilka regler som gäller
i skolan - som helst ska ha en
positiv ton, -och om information om läxor och uppgifter
ges skriftligt till både elev
och förälder underlättar det
mycket för barnen och deras
familjer.
Om det finns visuell
information på tavlan och
bildstöd och kanske TAKK,
tecken som alternativ kompletterande kommunikation, så
är det lättare för dem som har
minnesbrister att följa med i
skolans arbete. Det är bra när
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läraren har ett tydligt kroppsspråk och använder mimik,
röst och signaler som visar när
det är dags att lyssna, avbryta
eller sätta igång. Om det finns
möjlighet att gå undan i klassrummet för att vila och samla
ihop sig, klarar sig barnet som
ofta blir trött och kanske har
svårt att kontrollera känslor.
Om det finns strategier för hur
barnet kan gå undan i stället
för att störa undervisningen,
så riskerar inte barnet att
förstöra sina kamratrelationer.
Under skolarbetet är tydliga,
konkreta skriftliga mål som
går att ”bocka av” efterhand
en bra hjälp.
Om vi kan få ett bra samarbete med hemmet så hjälper vi
familjen. Det är för skolan A
och O att ha en tillitsfull relation till föräldrarna. Om man
håller en regelbunden telefon-,
mejl- eller brevkontakt, oavsett
vad det handlar om så blir det
inte så dramatiskt att höra av
sig när det krisar.
Ulrika Aspeflo berättar
att i samtalen med föräldrar
är det en fördel att använda
öronen mer än munnen och
att prata om jag och vi, istället
för du och ni. Samtalen kan
ofta bli känslosamma och det
är lärarens uppgift att försöka
reglera känslointensiteten. Den
information man ger ska vara
optimistisk men realistisk.

Svåra situationer för ett
barn med NPF
Allt som är strukturerat underlättar. När barnet har beredskap och känner till strukturen
på starten och avslutningen
av dagen, på samlingen och
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andra situationer så skapar
det trygghet. Turtagning är
ett svårt moment, liksom alla
situationer som handlar om
att dela, välja och lyssna. Att
vara flera barn som deltar i
leken innebär att man måste
ha fokus på många personer
och det kan vara svårt. Om det
däremot bara är några få att
lyssna på är förutsättningarna
mycket bättre.
Den fria leken hör till de
svåraste situationerna för
barn med NPF. Här finns
ofta snabbt hopkomna regler
som kanske inte uppfattades
av alla. Här kan vuxna som
hjälpjag vara oumbärliga.
Förändringar som att gå ut
och in på rast, klä av och på,
byta till gymnastikkläder och
matsituationer har ritualer
som ofta ger bra struktur. För
en del barn kan mat vara ett
känsligt kapitel. Smak och
sväljandet och att hålla reda
på bestick och glas innebär
ibland svårigheter. En del barn
vill inte ha mat som är blandad och en del kan inte alls äta
gröna saker.
I skolan kommer fler
utmaningar som barnet är mer
ensamt om att hantera. Det
kan vara sådant som att klara
av de egna skåpen där det ska
hållas ordning, att planera
arbetet och att komma igång
med och avsluta skoluppgifter.
I skolan blir också kraven på
att reflektera, föreställa sig och
dra slutsatser större.

Hur stöttar vi barnen i
svåra situationer?
När personalen i skolan har
ett gemensamt synsätt, delar
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på ansvaret och vågar visa att
man ibland misslyckas med
dessa barn, finns möjlighet till
ett lagarbete som skapar ramar
där både barn och vuxna blir
trygga.
När man är medveten om
att det finns särskilda moment
som är svåra för NPF-barn,
kan man vara vaksam och
undvika det som triggar igång
de svåra situationerna.
Ulrika betonar så enkla
saker som att ha koll på tiden,
när man vet att barnen har en
begränsad uthållighet. En del
barn behöver kanske ett litet
energitillskott långt före någon
annan i klassen, för att orka
fortsätta att arbeta.
Att hålla nere affektnivån,
både sin egen och barnens,
är förstås önskvärt, även om
det inte alltid är lätt. Många
duktiga pedagoger kan avleda
barnen när de märker att ett
utbrott är på gång. Varje gång
man lyckas avleda ett utbrott
så förebyggs också kommande
känslostormar.

Vilka faktorer kan vi
använda oss av?
I mötet med miljön kan många
problem förebyggas. Lokaler
med en möblering, där små
mer eller mindre avskilda
utrymmen skapas för eget
arbete, ger eleverna en möjlighet att dra sig undan när de
inte orkar ta in alltför många
intryck.
Anpassat material och
läromedel som är konkret och
innehåller mycket bilder, har
alla elever nytta av, men för en
del barn är det nödvändigt.
När personalgrupper har

kunskap om neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar och
ett gemensamt sätt att möta
barnen på, ger det en trygghet
i miljön som främjar alla. Målet är att ha ett arbetslag som
kan arbeta prestigelöst och
möta svårigheter allteftersom
de dyker upp. När personalen
har bra kunskap finns det
mycket större möjligheter att
förstå vad som behöver göras
och när.
När det finns en nyfikenhet
och ett intresse för att hitta
dessa barns egna önskningar
och strategier finns det bättre
chans att hitta ingången till
hur just dessa barn lär sig och
vad som gör att de får möjligheter att lyckas.
Det krävs fantasi och
kreativa lösningar, men detta
är ofta lösningar som hela
gruppen har glädje av.
Ulrika Aspeflos föreläsning
innehöll många exempel
hämtade från hennes långa
erfarenhet av möten med barn
som har dessa svårigheter.
Publiken kände nog igen en del
beskrivningar och fick många
nya inblickar till vad som är
viktigt i mötet med barn. Det
som betonades i flera sammanhang var hur viktigt det är att
vi är ödmjuka inför barnen.Vi
kommer inte att lyckas i alla
situationer, men vi är viktiga! 

Nytt från logoped
Astrid Frylmark:
Detektiv Långöra är ett nytt,

roligt material som hjälper barn att
utveckla sitt lyssnande. CD med ljud
och berättelser samt bilder. Ibland
förekommer flera ljud samtidigt, vilket
gör materialet unikt. Att kunna lyssna
noga är grunden för både språkutvecklingen och läsinlärningen.

Vårens kurser. TESTBATTERIET
och TRÄNA SPRÅKET återkommer.
Träna språket kommer även i en
version för förskolepersonal. För information om tid och plats, se
www.frylmark.net.
Språklek är en ny webbplats för alla
som intresserar sig för språkutvecklingen. Både när den fungerar och när
det finns problem. En unik källa till
kunskap dit man kan hänvisa föräldrar
och lärare som vill veta mer.

www.spraklek.se

KunskapsProﬁl
Äntligen utgiven!
git
Mar ra
avaa
Siik

KunskapsProﬁl ger möjlighet att
• se hela barnet
• arbeta förebyggande
• ta tillvara föräldrakraft
• anpassa stimuleringsprogram
• kvalitetssäkra förskolans arbete

Susanne Loheman

Läs mer om KunskapsProﬁl
och beställ material enkelt på webben
BEABOKEN

www.kunskapsproﬁl.se

info@umbrellaforlag.eu • www.umbrellaforlag.eu • 0613-240 66
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Mathilda och Alma
Intervju på Alma folkhögskola
www.alma.fhsk.se/kurser/kurs-for-personer-med-afasi
För fem år sedan när Mathilda
– nu 31 år – var ute och shoppade i Melbourne och höll på
att prova ett par byxor, föll
hon ihop och vaknade så småningom till i omklädningsrummet utan att kunna ropa på
hjälp eller röra sig. Mathilda
hade fått en stroke. ”En expedit fann mig efter viss tid, hur
länge vet jag inte”, berättar
Mathilda ”men expediten såg
till att jag kom till sjukhus.”
Stroke är ett samlingsnamn för
blodpropp i hjärnan och hjärnblödning. Cirka 20 procent
av dem som får en stroke är
i yrkesverksam ålder. Stroke
kan ge olika funktionsnedsättningar beroende på bland
annat skadans lokalisering och
omfattning.
”Jag kunde inte röra mig,
inte säga ett ord, jag bara
sov och sov” säger Mathilda.
”Mina föräldrar och syskon
kom, min dåvarande pojkvän
var ett stort stöd, kompisar var
där när jag vaknade flera dygn
senare” fortsätter Mathilda.
Hon berättar vidare: ”Min
vänstra hjärnhalva var skadad
och mycket svullen och man
var tvungen att ta bort skallbenet på vänster sida under
några månader. Jag fick ha
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en… eh eh… va heter’e, som
en… en ishockeyhjälm på mig.
Jag satt i rullstol. Höger sida
var förlamad och jag hade fått
afasi” berättar Mathilda. ”Till
att börja med använde jag
bilder för att kommunicera.”
Mathilda söker fortfarande
efter ord ibland. Hon kan
känna ilska inombords men
hon ger sig aldrig, säger hon.
”Om det blir fel skrattar jag
och tar om. På något sätt går
det alltid” säger hon bestämt.
Hittar hon inte precis det ord
hon har tänkt sig, använder
hon en synonym eller något
annat ord.
Det var engelska ord
som först kom tillbaka hos
Mathilda. ”Enstaka ord
men jättesvårt att komma
på orden” enligt Mathilda.
”Munnen lydde inte. Orden
fanns inombords men kom
inte ut. Jag förstod hela tiden
engelska och svenska. Munnen
var… eh eh eh eh fast. Jag sa
till mig själv – nu jävlar! Jag
övade munrörelser a–o–i. Jag
kunde inte sträcka ut tungan i
början. Jag kunde läsa ett par
enkla meningar. Sen blev jag
trött. Min pojkvän köpte en
barnbok åt mig. Det var bra.
Jag läste inombords först.”
Före stroken hade Mathilda

inga språkliga svårigheter. Hon
hade studerat och arbetat som
grafisk formgivare under sina
sammanlagt sju år i Australien.
Hon talade både svenska och
engelska, läste och stavade
obehindrat på båda språken.
Men ”efter kunde jag inte tala
alls. En månad efter stroken
sa jag ja, nej, yes, no men ofta
bakochfram”.
Mathilda ville tillbaka till
Europa men fick inte flyga
förrän efter ett knappt år. Hon
bodde ett år med sina föräldrar i spanskspråkig miljö och
tränade hela tiden, något som
hon har fortsatt med sedan
dess, dels inom vården, dels på
egen hand. Den mest intensiva
träningen började när hon
kom tillbaka till Sverige. Mathilda träffade en logoped varje dag. ”Kämpigt i början. Jag
kom på engelska ordet, inte
det svenska först.” Hon hade
också tillgång till sjukgymnast,
kurator, psykolog och arbetsterapeut. Mathilda fick gå i
CI-terapi, ’Constraint-Induced
Movement Therapy’, vilket
kan översättas till framtvingad
rörelseterapi och används
som rehabiliteringsmetod
för personer som fått stroke.
Metoden kommer ursprungligen från USA, men finns i dag
i flera europeiska länder. Efter
en veckas CI-terapi med sex
timmars träning per dag kunde
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Nyborg Strand

Mathilda framför ett konstverk som deltagare i afasikursen har gjort och skickat för bedömning till Liljewalchs
vårsalong. Den kom inte med där men på ”de refuserades salong” som gick av stapeln i Stockholm.
Mathilda gå utan den käpp
som hon hade använt efter den
första tidens rullstol. Det var
en stor seger. Mathilda ville bo
och klara sig på egen hand.
Mathilda är synnerligen
målmedveten. Hon berättar att
hon var mycket blyg då hon
var yngre men att hon efter
skadan tar varje tillfälle att
tala eftersom hon vill träna.
”Jag är aldrig nöjd” säger hon,
”finns mer att ge, vill fortsätta.
Benet, armen, talet jobbar jag
med”. Mathilda använder
nu vänster hand men det går
långsamt, tycker hon.
För knappt tre år sedan
kom Mathilda till Alma folkhögskola i Stockholm. Alma
anordnar treåriga kurser för
personer med afasi. Mathilda berättar med glädje om

kursen. ”Det är jättegemenskap mellan lärare och elever,
fantastiskt. Jag kommer att
sakna dem alla” utbrister hon.
Varannan vecka är det lektioner på skolan. Varannan vecka
har man så kallade distansstudier då man gör olika arbetsuppgifter hemma. Tidigare var
eleverna på skolan varje vecka
men det blev för jobbigt för
många. (Läs gärna om kursen
på www.alma.fhsk.se.)
Mathilda berättar att hon
hade studieuppehåll för något
år sedan och provade på att
jobba heltid på en reklambyrå
under sex månader. Det blev
ofta långa arbetsdagar och
sena kvällar på jobbet och det
passade inte Mathilda riktigt
så hon valde att fortsätta att
studera på Alma. ”Det är
15

vanligt med hjärntrötthet efter
stroke. Men det var viktigt att
pröva!” säger hon.
”Eftersom jag bodde utomlands under så lång tid har
jag halkat ur sjukpenningssystemet så jag måste gå till
socialen”, berättar Mathilda.
Det är fortfarande mer
ansträngande att läsa än att
tala. ”Fyra sidor i en bok nu,
motsvarar 50 sidor tidigare”,
förklarar Mathilda. Hon
lyssnar på böcker, just nu Stieg
Larssons tredje bok i Millenniumserien. Varken Mathilda
eller jag kommer ihåg vad boken heter. Hon läser tidningar
på nätet, Metro ibland och 8
sidor (www.8sidor.se).
I början blev meningarna så
här: ”Hej. Du. Mat. Men i huvudet var det: Vill du ha mat.
Tal & Språk 4/2012

Jag kunde säga en bord till
exempel”, berättar Mathilda
som nu för tiden pratar med
långa korrekta meningar.
Lyssnarattityder påverkade
mera tidigare. ”Nu är jag lugn,
glad, positiv. Om någon är sur
blir jag ännu gladare och sen
går jag därifrån.”
På eftermiddagen den dag
som vi träffas ska Mathilda
gå till Arbetsförmedlingen,
dels för att delta i ett starta
eget-seminarium, dels för att
träffa sin handläggare. Vid det
allra första besöket blev hon
hänvisad till en ”vanlig” handläggare men Mathilda stod på
sig och fick då sin nuvarande
”särskilda” handläggare som
förstår vilka behov Mathilda
har.
Mathilda har sammanställt
ett föredrag och en film om sin
levnadshistoria. Hennes dåvarande pojkvän fotograferade
och filmade under den första
tiden efter stroken i Australien.
Hon berättar utifrån sig själv
och sina erfarenheter om bland
annat tal och språk. Hon an
vänder inte ”våra” ord för de
språkliga domänerna men hon
kommer in på fonologi, grammatik, semantik och pragmatik
helt naturligt. Hon har redan
hållit föredrag på de olika
kurserna på Alma, för strokepatienter och för anhöriga och
det har varit mycket uppskattat. Samtidigt har det varit bra
träning, framhåller Mathilda,
en kämpe som inte ger upp. 
Ylva Segnestam
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Cristina och Alma
Intervju på Alma folkhögskola
Cristina Negutz är ansvarig
för de kurser som riktar sig till
personer med afasi på Alma
folkhögskola. Jag får tillfälle
att träffa henne efter samtalet
med Mathilda, som är en av de
yngre kursdeltagarna.
Cristina Negutz är lågstadielärare och har vidareutbildat sig
till folkhögskolelärare. Hon
framhåller folkhögskolans
demokratiska grundsyn: med
utgångspunkt i deltagarnas
önskemål och förmågor väljs
ämnen att fördjupa sig i. Verksamheten bygger på allas lika
värde; alla ska delta utifrån
sin kunskap och kompetens i
de olika aktiviteterna. Det är
Cristina och hennes kollegor
noga med. Studieförbundet
Vuxenskolan är huvudman för
Alma och två av dess samarbetsorganisationer är Afasiförbundet och MISA, Metoder
för individuellt stöd i arbete/
verksamhet. MISA erbjuder arbetsinriktad daglig verksamhet
för personer med funktionsnedsättning och andra som
vill ha stöd för att komma ut
i arbetslivet. Grundidén är att
alla kan delta i samhälle och
arbetsliv med rätt stöd.
Taltjänsttolkar har informerat på kurserna men erfarenheten visar att det oftast är
de anhöriga som tolkar åt
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personer med afasi. Man har
bjudit in logopeder och personal från Arbetsförmedling och
Försäkringskassa till dialog om
afasi. Cristina är upprörd över
att biståndshandläggare och
försäkringskassor kan göra så
olika bedömningar av personer
med afasi. ”Jag har skrivit
många arga brev och förklarat
vad en stroke och afasi innebär”, säger Cristina.
För närvarande har skolan
32 kursdeltagare med afasi,
uppdelade i två grupper. Jag
frågar om det skulle gå att
ha kurser för personer med
språkstörning som inte är förvärvad men Cristina säger att
det är stor efterfrågan på de
platser som finns. Det är fem
folkhögskolor i landet som har
långkurser för personer med
afasi, vilket är färre än tidigare. Ytterligare några har tvåveckorskurser på sommaren.
Alma folkhögskola erbjuder
återsamlingskurser för tidigare
deltagare i ”Kurs för personer
med afasi”. På Alma tas deltagare in kontinuerligt terminsvis så fort det finns en plats
ledig. Vissa slutar efter de tre
år som långkursen omfattar,
andra slutar tidigare. Ibland
beror det på att de inte beviljas
studier utan i stället kanske
måste arbetsträna. Det kan
också hända att de kommer

Cristina visar en tavla som en deltagare på afasikursen har målat. Tavlan var med på en utställning på
Alma folkhögskola.
tillbaka till Alma då de inte
har orkat med arbetsträningen.
”Då måste vi bygga upp
självförtroendet igen”, säger
Cristina upprört.
Vissa av deltagarna har personlig assistent. Assistenterna
deltar inte under lektionerna
då det finns pedagogiska assistenter med i grupperna.
En dag varannan vecka
ordnar skolan studiebesök
eller kulturella aktiviteter som
museibesök, soppteater eller
friluftsdag. Alla externa aktiviteter förbereds noga genom
att Cristina Negutz och hennes
kolleger informerar museiguider och annan personal om

stroke och afasi. ”Det märks
definitivt nästa gång vi kommer”, säger Cristina. Vid ett
besök på ett museum var det
flera grupper där samtidigt och
det blev mycket rörigt. Cristina spelade in det hela och lät
sedan guiderna lyssna på det.
Nästa gång blev det betydligt
lugnare. Ibland har man till
och med fått komma in före
öppningsdags.
”Alla deltagare uppmuntras
att hitta egna lösningar. De
ska kunna klara sig så självständigt som möjligt utanför
Alma. De behöver testa sina
gränser”, säger Cristina. Mathilda är en av dem som alltid
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uppmuntrar andra att försöka,
att pröva en gång till och ännu
en gång. Tack vare hennes
entusiasm är det många som
klarar sig bättre och bättre,
berättar Cristina. Mathilda är
en förebild: ”Försök själv!”
uppmanar hon.
Borde SFFL, Talknuten och
DHB Språkstörning kanske
propagera för liknande kurser
för personer med medfödd,
dvs. icke förvärvad, språkstörning? 
Ylva Segnestam
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Norsk logopedlags landsmöte
juni 2012 i Fredrikstad
Som representanter för SFFL
fick vi, Gertrud Edquist och
Susanne Loheman, delta i
Norsk logopedlags kurs och
landsmöte som äger rum vartannat år i någon norsk stad. I
år hölls det i Fredrikstad som
ligger helt nära svenska gränsen, inte långt från Strömstad.
Första kvällen bjöds vi på
en vandring i Gamlestaden,
som är en bevarad stadsdel
med vallgrav, fästning och en
fortfarande levande bebyggelse som grundades 1567 av
kung Fredrik II. Som guide
hade vi en grupp soldater och
musikanter som var utklädda
i uniformer från 1700-talet då
Karl XII och svenskarna var
fienden.
Våra norska kollegor hade satt
samman en bra blandning av
intressanta föreläsningar på
kongressen, som inte hade något specifikt tema utan snarare
gav en bild av den bredd som
de norska logopederna arbetar
med i förskolor och skolor
samt inom hälso- och sjukvård. Förutom flera välrenommerade, internationellt kända,
föreläsare fanns flera kortföredrag med redovisningar från
mindre studier som på ett bra
sätt gav en bild av den norska
logopedin i dag. Flera föreläsare betonade betydelsen av
goda språkliga färdigheter för
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Anne-Lise Rygvold från Institutt for spesialpedagogikk i Oslo
tillsammans med Charles Hulme från University College London.
Anne-Lise ansvarade för programmet under NLL:s landsmöte.
god läsutveckling och lyckade
skolresultat.
Charles Hulme från London
University College inledde.
Titeln på hans föredrag var
Interventions for Children’s
Language and Reading Difficulties: uniting theory with
practice?
Professor Hulme talade i
sitt anförande om sambandet mellan språk och läsning
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kopplat till evidensbaserade
interventioner för barn med
språkstörning som riskerar
att få lässvårigheter. Hulme
redogjorde för studier, av
bland andra Bishop, som visar
att underliggande språkstörning påverkar läsförmåga
och skolprestationer. Även
gruppen barn som tidigare haft
diagnosen språkstörning har,
i de studier Hulme redovisar,

sämre skolresultat än barn
med typisk språkutveckling.

Tidiga interventioner för
att stimulera utvecklingen av tal för barn i
riskzonen att få skolsvårigheter har visat
sig vara effektiva, i alla
fall på kortare sikt,
men insatserna måste
vara ihållande, hävdar
Hulme. Träning som
utvecklar muntliga
språkkunskaper och
då särskilt ordförrådet
har visat sig påverka
läsförståelsen, men än
behövs mer kunskap om
de långsiktiga effekterna
av tidig intervention.

Terapi för personer med
stora ordmobiliseringssvårigheter
Dr Ruth Herbert från Sheffield
University talade om Anomia
therapy at single word level
and beyond, där hon beskrev
hur man kan arbeta med olika
typer av terapi för att hjälpa
personer som har ordmobiliseringssvårigheter efter en
stroke, tumör eller annan
skada. Hon utgår från Hebbs
teori från 1949 där neuropsykologen Donald O. Hebb
formulerar hur en upprepad
stimulering kommer att leda
till en tillväxtprocess eller metabolisk förändring av cellerna
som leder till en ökad effektivitet i synapsen. Denna teori
använder tanken att ’cells that
fire together, wire together’,
och används för att förklara

vissa typer av associationsinlärning.
Ruth Herbert beskriver
flera metoder för personer med
afasi med anomi. Semantisk
terapi, där man använder hela
uttryck som ledtrådar, fonologisk terapi där man promptar
ordens initiala ljud, och syntaktisk terapi där de ord man
tränar sätts in i sammanhang
med en syntaktisk struktur.
Exempel på syntaktisk terapi:
”Kvinnan vill dricka en kopp
____”.
Alla dessa sätt att arbeta
med ordmobilisering kan samverka till ett bra resultat. Ruth
Herbert ger också anvisningar
om hur terapi kan gå till i de
exempel hon visar. Ett antal
substantiv väljs ut. Under
en femveckorsperiod kan 50
ord vara lagom. Dessa ord
upprepas under den period
träningen pågår för att effekt,
enligt Hebbs teori, ska uppnås.

Ruth Herbert framhåller att
det är viktigt att man då väljer
de specifika ord som patienten
behöver för att fungera bättre.

NLL:s landsmöte
En viktig och återkommande
fråga på NLL:s årsmöte är
frågan om auktorisation för
logopeder, en fråga där NLL
ännu inte nått framgång. När
medlemmarna i NLL har sitt
årsmöte tar det lång tid och
man följer procedurer noggrant. NLL är både fackförening och intresseförening, vilket
gör att man inte kan göra
jämförelser med SFFL:s korta
årsmöte. NLL:s landsmöte
pågår cirka sju timmar med
diskussioner om stadgar, auktorisation och styrelsesammansättning. Man har sedan 2004
arbetat för att införa legitimation för logopeder, men hittills
har man inte fått igenom sitt
krav. Att vi samarbetar över

Norsk logopedlags kurs och landsmöte 2012 hölls i Fredrikstad,
där deltagarna togs på en vandring i Gamlestaden, som är en
bevarad stadsdel med vallgrav, fästning och en fortfarande levande
bebyggelse som grundades 1567 av kung Fredrik II. Som guider
hade vi en grupp soldater och musikanter som var utklädda i uniformer från 1700-talet då Karl XII och svenskarna var fienden.
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gränserna i de nordiska länderna för att stärka logopedin
känns extra viktigt när man är
i denna samling och hör om
våra skilda villkor.

Intressanta kortföredrag
Bland kortföredragen kan
nämnas Maria Kløvens redo
visning av en intressant studie
som rör sambandet mellan
ordförråd och läsförståelse.
Studien omfattar 200 elever,
i tredje klass, på norska Östlandet. Studien baseras på att
material insamlat inom ramen
för Child Language & Learning (CLL), en forskargrupp
som leds av professor Bente
Hagtvet vid Universitetet i
Oslo.
I studien definieras breddvokabulär som de ord ett
barn förstår och djupvokabulär den mängd ord
som barnet precist och
detaljerat kan förklara
betydelsen av.
Det framkom att
såväl breddvokabulär
som djupvokabulär har
signifikant samband med
läsförståelsen. De kunde
tillsammans förklara drygt
25 procent av variationen
i läsförståelse hos barnen.
Ensamt kunde breddvokabuläret förklara 2,6
procent och djupvokabuläret 17,6 procent. Med
andra ord visade studien
att barnets förmåga att
precist och detaljerat förklara ords betydelse har
ett särskilt starkt samband
med läsförståelsen.
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Intressant, menar Maria Kløven, är att teori och forskning
inom området tyder på att
avkodningen är speciellt viktig
när barnen är små, men att
ordförrådet får ett allt större
inflytande på barns läsförståelse i och med att avkodningsfärdigheterna blir mer
etablerade.

Kognitiv beteendeterapi,
KBT, och unga i stamningsbehandling
Stamning är komplext. Det
finns olika orsaker till debut
av stamning och andra orsaker
till fortsatt stamning. Jane Fry,
speech and language therapist
vid Michael Palin Centre i
Oxford, föreläste om hur KBT
kan användas i behandlingen
av ungdomar som stammar,
när det gäller de mer sekundära symtomen.
KBT, som utvecklades på
1960-talet av Aaron Beck, är
en evidensbaserad metod som
annars används med framgång
i behandling av bland annat
ångest, tvångssyndrom, fobier,
posttraumatiskt stressyndrom
(PTSD) och depression.
Jane Fry beskriver att an
satsen i terapin vid Michael
Palin Center innefattar olika
delar av kommunikativa aspekter, där talet är en del, och
där tankar och känslor kring
talsituationer är en annan.
KBT integreras i det arbete
som redan görs och kan bli en
del av den behandling som ges,
beroende av hur den enskilde
individens behov ser ut.
Målet med KBT i stamningsterapi blir att öka flexibiliteten i förhållningssätt, att
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stärka förmågan att hantera en
kommunikationssituation, att
minska inverkan av stamning,
att stärka självförtroendet och
förmågan att hantera besvärliga situationer.
I samtal med ungdomarna
träder olika bilder fram. Ofta
handlar det om att det finns
automatiska negativa tankar
baserade på förväntningar och
minnen knutna till talsituationer. Det kan vara förväntningar om misslyckanden, och
grundläggande övertygelser om
hur omgivningen ska reagera på
dessa misslyckanden. Det kan
manifesteras i en markant och
ihållande rädsla för situationer
som kräver sociala eller kommunikativa prestationer och där
man är utsatt för granskning av
mer eller mindre obekanta personer. Den enskilde ungdomen
fruktar att agera på ett sätt, eller
visa ångestsymptom, som kommer att vara förödmjukande
eller pinsamma.
Jane Fry hänvisade till att
t.ex. Mahr & Torosian (1999)
visat att vuxna personer som
stammar får högre poäng när
det gäller social ångest än vuxna med flytande tal. Kraaimaat
et al., (2002) visade att vuxna
kan få resultat som ligger lika
högt som för personer som fått
diagnos social ångest.
Studier har också visat
att barn som stammar oftare
blir bortvalda av kamrater än
barn med flytande tal (Davis,
Howell & Cook, 2002) och att
barn som stammar oftare blir
utsatta för mobbning (Blood
& Blood, 2004, 2007). Studier
har också visat att lärare beskriver barn som stammar mer

negativt än de beskriver barn
med flytande tal.
Ungdomar som stammar är
mer benägna att vara blyga,
socialt undvikande och rädda
för kommunikation än barn
med flytande tal. De riskerar
att utveckla negativa attityder
och föreställningar om sig
själva som kommunikatörer.

Jane Fry höll en uppskattad
och intressant föreläsning om
hur KBT används vid Michael
Palin Centre, London, för ung
domar som stammar.
Jane Fry framhåller att
som terapeut handlar det om
att ha ett öppet förhållningssätt i kontakten med klienter.
Relationen mellan individ och
terapeut är central. Ansatsen
i terapin ska styras av individens speciella önskemål.
Från början till slut blir det
terapeutens stora utmaning
att lämna över expertrollen
till klienten. Terapeuten ska
med stöd av sokratiska frågor
hjälpa klienten att bättre förstå
sin situation, sina grundläggande förväntningar och hur
utmanande situationer ska
hanteras. Det är individen

som är experten på sitt sätt att
fungera. Terapeuten ska inte
ha rollen som en fixare.
Så här kan ett samtal låta:
Ungdomen: Jag har många
blockeringar…
Terapeuten: Och om det
händer, vad är det värsta som
händer då…?
U: Jag stammar…
T: Och vad är det värsta då..?
U: Jag verkar dum.
T: Och vad skulle kunna
vara det värsta då?
U: De vill inte prata med mig.
Tillsammans med terapeuten
jobbar individen med att skifta
fokus till att ”tankar är bara
tankar”, och att det alltid
finns ett annat sätt att se på
saker och ting. Det handlar
om att utforska och arbeta
med, snarare än att reagera på
negativa tankar. Att undersöka
mer effektiva sätt att hantera
en situation. Mycket av arbetet
med tonåringar sker på nivån
att medvetendegöra och att
reflektera över begränsande
tankar – i vilken mån de är
hjälpsamma och i vilken mån
förväntningar är ”sanna”.
Finns det andra sätt att se på
det? KBT hjälper klienten att
bli en mer medveten betraktare
av situationen. Vad är hjälpsamt? Vad försvårar? Jane Fry
drar en parallell till social fobi.
Som en del i arbetet att kartlägga negativa förväntningar
om omgivningens reaktioner
får ungdomar på Michael
Palin Center delta i fältexperiment där de själva eller deras
terapeuter agerar personer som
stammar i olika sociala sammanhang. Därefter analyserar
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och diskuterar de om reaktionerna hos samtalspartners
infriade förväntningarna.
Professor Bente Hagtvet
höll ett avslutningsanförande
på kongressen. Bokstaver–
skrivning–lesing; barnehagens
rolle anno 2012, där hon
framför allt fokuserade på
intressepolitiska frågor och på
betydelsen av tidiga insatser i
förskolorna för att förebygga
läs- och skrivsvårigheter. Hagtvet betonade att betydelsen av
tidig intervention är underskattad och att det är viktigt
att pedagoger på förskolorna
har goda kunskaper om språkoch läsutveckling. 
Gertrud Edquist och
Susanne Loheman
Referenslista till föreläsningen av
Jane Fry:
Davis, S., Howell, P. & Cook, F.
(2002).Sociodynamic relationships
between children who stutter and
their non-stuttering classmates.
Journal of Child Psychology and
Psychiatry, 43, 939-947
Blood, G. W., & Blood, I. M.
(2004). Bullying in adolescents
who stutter: communicative competence and self-esteem. Contemporary Issues in Communication
Science and Disorders, 31, 69–79.
Blood, G. W., & Blood, I. M.
(2007). Preliminary study of selfreported experience of physical
aggression and bullying of boys
who stutter: relation to increased
anxiety. Perceptual & Motor
Skills, 104, 1060–1066.
Kraaimaat, F., Vanryckeghem, M. &
Van Dam-Baggen, R. (2002). Stuttering and social anxiety. Journal of
Fluency Disorders, 27, 319–331.
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Anxiety and social phobia. Journal
of Fluency Disorders, 24, 119–126.
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Låt språket växa med den nya cd-skivan från ”ordet”

Grammatiken växer
Med denna moderna och användarvänliga bildbank, Grammatiken växer, kan du som arbetar med den viktiga och
grundläggande språkutvecklingen och syntaxen/grammatiken skapa meningsstrukturer efter varje individs behov.
Materialet består av ca 500 illustrationer som är sorterade i olika register; substantiv, verb, adjektiv, pronomen,
räkneord, ordbilder (konjunktioner och frågeord), prepositioner och meningsbilder.
Bilderna finns både i svart/vitt och i färg.
I Grammatiken växer kan man bygga meningar med 2-7 ord på varje ark genom att med hjälp av ”dra-ochsläpp-teknik” placera ut bilderna på dessa ark. För mer komplex syntax krävs flera ark. Bildernas storlek anpassas efter antal valda bilder. Ju färre bilder man väljer, desto större blir varje bild. Arken kan sparas lokalt
på hårddisken och skrivas ut på skrivaren. Det går även att placera ut bilderna i olika spelslingor/rutsystem.

I Grammatiken växer
kan man välja:

- att enbart visa bilder
- att komplettera med medföljande
text
- att själv skriva dit/byta ut det/de ord
man vill arbeta med
- att arbeta med modellmeningar
- att arbeta med spelslingor
- att arbeta med rutsystem
- att använda sparfunktionen
- att skriva ut i färg eller svart/vitt

Med Grammatiken växer
blomstrar språket.

Artikelnummer: 4849-40
Grammatiken växer är framtaget av ”ordet” Dahlgren-Melander AB Tel: 0705-676 676, 0705-676712 www.framtid.net/ordet
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Språkkommunikation
/grammatik/SVA
Dubbelsidiga spelplaner
• Meningsbygget-spelet
• Vilja-spelet
• Hinder-spelet
• Prepositions-spelet..

Bok/häfte

• Språklig medvetenhet i
• teori och praktik
• Handbok för fonemträning
• Ljudparken
• Ge den mjuka stamningen
• en chans
• Annas upptäcktsresa i den
• språkliga medvetenheten..
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Fonologi/röstartikulation/alfabetet
Dubbelsidiga spelplaner
• Fonemtest-spelet
• Klusilerings-spelet
• Kgtd-spelet
• S-sj-tj-spelet
• R-spelet
• S-spelet
• Röst/artikulations-spelet
• Alfabets-spelet

Övrigt

• Magiskt torn
• Rimkort, går även att använda
• till Magiskt torn
• Blanka kort, går även att • •
• använda till Magiskt torn
• Ljudfamiljen, kgtd-kort, går
• även till Magiskt torn
• Blanka kort till Vilja-spelet •
• för individualisering
• Alfabetsafﬁsch
• Alfabetskort/tabell
• Alfabetspussel,
• krokodil/drake
• Fonemhäften: Kgtd, s-sj-tj,
• r, s, röst

CD-skiva

• ordet-samlingen
• SuperNova
• Nova

För mer information om produkterna, välkommen till vår hemsida www.framtid.net/ordet
BESTÄLLNING: ”ordet” Dahlgren-Melander AB Box 302 36, 104 25 Stockholm
Tel: 0705-676 676, 0705-67 67 12
Fax: 0140-640 56
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Kurskalendarium

Svensk Förening för Foniatri och Logopedi

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

Styrelse

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
4th All European Dyslexia Conference
Arrangör: Linnéuniversitetet
Tid: 20 – 22 september 2013
Information: www.lnu.se
Distanskurs GRAV SPRÅKSTÖRNING
Arrangör: RC tal och språk, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tid: höst 2013-vår 2014
Information: www.distans.spsm.se
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