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Somliga av oss är föreningsmänniskor, andra är 
det inte. Själv har jag varit engagerad i olika för-
eningssammanhang ända sedan jag var tonåring. 
Att vara ordförande i SFFL hör till de roligaste 
jag gjort som föreningsmedlem, och när jag nu 
lämnar stafettpinnen vidare är det i förvissning-
en om att vår förening behövs av många olika 
skäl. Sociala medier och kunskap via internet i 
all ära, men nog är det något speciellt att träffas 
IRL (in real life) och diskutera öga mot öga. 
Nog är det något speciellt att bläddra i en ny-
tryckt papperstidning fylld av intressant läsning.

Nu lämnar jag ordförandeskapet i SFFL men 
har fått förtroendet att ta plats i IALP:s styrelse 
de kommande tre åren, fram till nästa kongress 
som äger rum i Dublin år 2016 (IALP är en 
förkortning för International Association of Lo-
gopedics and Phoniatrics). Detta styrelseuppdrag 
innebär färre resor – bara ett fysiskt styrelsemöte 
per år – men desto mer av diskussioner via nätet. 
I nästa nummer av Tal & Språk kan ni läsa ett 
referat från IALP:s kongress i Turin.

Intresset för språkutveckling och språkstör-
ning känns större än på länge i skolans värld. 
Det finns ett ökande intresse för spännande och 
intressanta möten mellan oss som arbetar med 
språkliga svårigheter och dem som arbetar med 
svenska som andra språk. Jag är övertygad om 
att vi har mycket att lära av varandra. Vidare 
finns ett ökande fokus på hur våra barn och 
elever faktiskt har det i sin vardag. Medan för-
äldrar och lärare bekymrar sig för resultat i skol-
arbetet, handlar livet för den unga människan 
kanske mer om att få vara delaktig på rasten 
eller på fritiden.  Däremot är jag bekymrad över 
att de språkliga svårigheter som i många, många 
fall är en del av en neuropsykiatrisk diagnos, 
inte uppmärksammas. Även om svårigheterna 
inte är primära utan sekundära behövs insatser 
riktade mot språket. Detta kan lätt förbises om 
det inte finns några personer med fördjupad 
kunskap om språk, tal och kommunikation i de 

team som utreder, diagnostiserar och behandlar 
barn och unga med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar.

SFFL, liksom många andra föreningar i Sveri-
ge, brottas med vikande medlemssiffror. Det är i 
sig inte konstigt. Pressen på oss som befinner oss 
i yrkesverksam ålder är stor, både professionellt 
och privat, och det tidsutrymme som lämnas 
till frivilligt engagemang krymper. Information 
som är relevant för yrket går att hitta med enkla 
knapptryckningar. Desto mer glädjande att 
SFFL:s styrelse står inför ett generationsskifte! 
Det är med förtroende och stora förväntningar 
som jag lämnar stafettpinnen vidare till min 
efterträdare. 

Astrid Frylmark

Var sak har sin tid
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Selektiv mutism, SM, är ett 
tillstånd som alltid har fasci-
nerat mig. Varför? Kan det ha 
med själva tystnaden att göra? 
Är det så att de uteblivna 
orden innehåller mer spänning 
än de sagda och uttalade? För 
visst handlar selektiv mutism 
om ord som aldrig nådde 
fram. Ord som ville komma ut 
men inte vågade. 

Osökt tänker jag på det lilla 
knyttet, som känner sig ensam 
och utanför när han ser en 
grupp glada människor: ”Men 
vem ska trösta knyttet med att 
säga som det är: stig in och säg 
godafton så de SER att du är 
där.” Att tala är att bli sedd. 
När man talar finns man till. 
Så enkelt är det och därför så 
svårt. I tidigare diagnostisering 
handlade (s)elektiv mutism om 
talvägran. I nya diagnosför-
teckningen DSM-V sorterar 
tillståndet under ångeststör-
ningar. Personer med SM 
vill, men kan inte tala i vissa 
situationer. 

Jag minns alla barn jag har 
träffat med selektiv mutism. 
De sticker ut som små stjärnor 
bland alla andra oräkneliga 
patienter – stjärnor omgivna 
av en isande och ofrivillig 
tystnad. I början av min kar-
riär i slutet av 70-talet i Torsby 
mötte jag en pojke som var 

tyst. Jag förstod redan då att 
det gällde att finna något krav-
löst och spännande att locka 
med. Afrikanska vilda djur? 
Till nästa besök monterade jag 
upp en diaprojektor som jag 
laddat med bilder på elefanter 
och giraffer. Och pojken bör-
jade prata! Men det berodde 
inte på de exotiska bilderna. 
Han fick hjälpa till med att 
sköta bildvisningen och det 
var det som gjorde susen. 
Den gången. Det var en viktig 
början eftersom en noggrann 
bedömning av bland annat 
tal och språk är nödvändig. 
Samsjukligheten är ganska stor 
med tal- och språksvårigheter, 
liksom social fobi och andra 
störningar i utvecklingen, t.ex. 
autism. Men selektiv mutism 
kan också förekomma som 
ren och skär selektiv mutism 
och ska aldrig förväxlas med 
blyghet. 

Logoped Carina Engström 
arrangerade två inspirerande 
kursdagar om selektiv mutism 
i Stockholm tidigare i år, då 
bland andra Alison Wintgens 
och Miriam Jemmet från 
Storbritannien föreläste. De 
betonade vikten av att arbeta 
med problemet där det finns 
– på förskolan, i skolan, ute 
bland folk. Vi terapeuter 
kan bryta tystnaden på våra 
kliniker, men det räcker inte 
långt. Därför avslutar jag 
med att rekommendera boken 
The Selective Mutism Re-
source Manual av Johnson och 
Wintgens. Där presenteras ett 
handfast program med små, 
små steg till talandet. 

Nea Hedefalk 
leg logoped, Falun

Gästkrönika

Att tala är 
att bli sedd

Nea Hedefalk 
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Alla förtjänar ett bra  
självförtroende! 
Barn och unga med läs- och skrivsvårigheter har 
många utmaningar i vardagen. En orsak till detta 
kan bero på bristande arbetsminne. Med Cogmed 
 Arbetsminnesträning förbättras koncentrations- 
och inlärningsförmågan och många upplever ett 
ökat självförtroende såväl i vardagsaktiviter som i 
förskolan och skolan.
 
Nu finns Cogmed Arbetsminnesträning på iPad och 
Android som gör det enklare för barn i förskolan 
att träna.
 
Testa Cogmed Arbetsminnesträning gratis på
www.pearsonassessment.se/testacogmed

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

www.frylmark.net  
Kurser och material för pedagoger och logopeder

www.ordaf.net  
Webbutik

Logoped Astrid Frylmark

NYHETER i webbutiken:
Tom Tag och Talking Dice
Tom Tag är en uppfinning av föräldrar för familjer med ADHD-barn och andra barn som behöver konkret hjälp 
med exekutiva funktioner. Påminner om vad som ska med till skolan varje dag. Bra för alla barn!

Talking Dice är ett prisbelönt engelskt material för språkträning, enkelt och lågteknologiskt! men möjligt att va-
riera i det oändliga. Manual på svenska under utarbetande.

Båda visas vid SFFL:s kongress och finns i webbutiken från december.  Där finns också mycket, mycket annat...
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Anne-Marie Körling höll ett 
färgstarkt och inspirerande 
föredrag vid 2012 års SFFL-
kongress. En röd tråd i hennes 
föreläsning var begreppet 
förhållningssätt och betydelsen 
av att som vuxen och peda-
gog vara närvarande för sina 
elever. År 2006 belönades An-
ne-Marie Körling med Svenska 
Akademiens svensklärarpris 
och året därpå utnämndes hon 
av Microsoft till en av Sveriges 
innovativa lärare. Hon är krö-
nikör för Lärarnas tidning och 
anlitas ofta som föreläsare, 
debattör och inspiratör inom 
främst skolrelaterade ämnen. 
Anne-Marie Körling har 
skrivit ett flertal böcker. Senast 
utkom hon med boken Den 
meningsfulla högläsningen 
(2012, Natur & Kultur). Hon 
driver även en blogg, korlings-
ord.se.

Anne-Marie Körling lyfter 
fram betydelsen av en skola 
där språk, kommunikation och 
framförallt relation får stort 
utrymme. Hon beskriver i sitt 
föredrag faran av att som pe-
dagog ständigt jämföra elever 
med varandra, med framtida 
eller tidigare elever. Varje elev, 

likväl som varje ögonblick är 
ju unikt. Hon säger: ”Som lä-
rare ska vi inte söka ett möns-
terbarn, eller en vision om det 
goda barnet, barnet är barnet, 
tänker jag.” Uppdraget att 
vara där man är (Tranströmer, 
2012) är något Anne-Marie 
Körling återkommer till flera 
gånger. Hon menar att det i sig 
är en utmaning och ett oerhört 
viktigt- men också svårt upp-
drag i det vardagliga arbetet 
med eleverna. Hon betonar att 
barn söker närhet och närvaro, 
vuxna som ser och bekräftar 
dem. Barn vill ha kontakt och 
det gäller i högsta grad även i 
skolan. 

I ord och bilder beskri-
ver Körling flera konkreta 
skeenden från skolans värld. 
Bland annat berättar hon om 
pedagogen som ger eleverna 
i uppgift att skriva om: ”-ert 

”Jag är en fjäril mellan teori och praktik”

Anne-Marie Körling
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bästa hyss. Ett hyss så där som 
Emil gjorde.” Det visar sig då 
att flera av eleverna inte har 
minsta aning om vilken Emil 
läraren menar. Kan vi som 
pedagoger verkligen kräva att 
eleverna vet vem Emil i Lön-
neberga är? Svaret är enligt 
Körling, att vi bara kan det, 
om vi valt att införliva Emil i 
undervisningen. Anne-Marie 
Körling menar att även om 
du som lärare har undervisat 
om Emil, vet du inte hur Emil 
hittar in i eleven. Det behövs 
olika sätt och möjligheter att 
få möta och ta till sig Emil, or-
den behöver sinnliggöras. Här 
krävs det tid och utrymme för 
att tänka och kommunicera, 
vilket får fantasi och kreativi-
tet att utvecklas. Eleverna har 
en inre värld, som de måste få 
använda. 

I sin föreläsning involverar 
Anne-Marie Körling vid flera 
tillfällen åhörarna. Hon ställer 
bland annat frågan: ”Om du 
är på månen, ser du upp eller 
ner på jorden då?” När frågan 
ska besvaras börjar publiken 

genast röra på sig och hon 
knyter då an till att lärandet 
måste komma inifrån eleverna 
och att de behöver få vara 
kreativa, livfulla och verbala 
i sitt lärande. Barn behöver 
språket i kroppen och måste 
få röra på sig i klassrummet. 
”Jag förstår inte hur barn som 
sitter ner kan få in språket” 
fortsätter Körling. Ofta önskar 
vi i skolan att eleverna ska 
sitta stilla på lektionerna, 
vilket i många fall kan hämma 
glädjen och förmågan till inlär-
ning. Vår iver att undervisa tar 
överhanden, men som lärare 
bör vi tänka efter innan vi rät-
tar i en text eller tillrättavisar 
ett beteende. 

Anne-Marie Körling be-
skriver hur hennes elever fick 
arbeta med samma fråga om 
månen och jorden. Eleverna 
stod på stolar och deras reso-
nemang och svar skrevs sedan 
ner. Inget av svaren blev det 
andra likt. Hon betonar att det 
handlar om att: ”-våga skriva, 
våga kommunicera, att som 
lärare inte fokusera på rätt 

och fel!” Precis som allt annat 
barn lär sig, lär de sig språk 
överallt, inte bara i skolan.  I 
vissa fall finns det visserligen 
ett svar som anses rätt, men i 
lärandesituationen kanske inte 
svaret är det viktigaste, diskus-
sionen och idéerna kring den 
fråga som ställts är oftast både 
roligare och mer lärorika. 

Anne-Marie Körling il-
lustrerar tillsammans med 
åhörarna en enligt henne 
vanlig form av högläsning. Det 
vill säga när den vuxne läser 
och eleverna förväntas sitta 
tysta och lyssna. Någon reell 
diskussion sker inte om orden, 
textens uppbyggnad eller 
innehåll. Hon menar att hög-
läsningen är en gåva som alla 
borde få ta del av dagligen och 
hon lyfter fram hur viktigt det 
är att prata om ord och texter. 
Hon beskriver bland annat 
en händelse när en av hennes 
elever upptäcker ordet ”yppa” 
och tycker det är ett fantastiskt 
ord. Efter 20 minuter har alla 
elever tagit ordet i sin mun. 
De diskuterar ordets betydelse 
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med varandra och tillsammans 
med Anne-Marie uttalar de 
ordet med punkt, utropstecken 
och frågetecken. Att uttala 
olika ord och meningar med 
skiljetecken är enligt Körling 
ett mycket bra sätt att synlig-
göra det som är tyst.

Anne-Marie Körling 
beskriver också hur hennes 
elever brukar börja med att 
rita eller måla och att de får 
gott om tid innan de förväntas 
skriva en text. Hon hämtar 
ett exempel från en lektion 
där eleverna fått i uppgift att 
reflektera, måla och skriva om 
sina tankar kring en av Tomas 
Tranströmers dikter. Dikten 
lyder som följer:

En stol för ensamhet

Två stolar för samtal

Tre stolar för sällskap

(Tranströmer, 2012)

Resultatet blir att elevernas 
bilder och texter varierar. En 
elev illustrerar t.ex. En stol för 
ensamhet med en avrättnings-

stol, medan en annan väljer att 
rita ett badkar (se nedan). 

I en av elevtexterna beskrivs 
En stol för ensamhet som 
något ledsamt och att det nog 
inte är särskilt roligt att sitta 
på den stolen, men att det 
ändå finns lite ljus i mörkret: 
”Ljuset att få tänka fritt.” 
Några väljer att inte skriva alls 
och de samtalar då istället om 
sina bilder tillsammans med 
Anne-Marie.  

Skolan ska präglas av 
generositet och allvar, menar 
Anne-Marie Körling.  Om sko-
lan ska vara generös innebär 
det att vi måste ge eleverna ord 
och texter- som intresserar och 
kittlar deras tankar och som 
utvecklar fantasin. Det synliga 
lärandet innebär att lärandet 
ska vara synligt för eleven. Sa-
ker och ting ska göras tillsam-
mans, med lärare och elever 
i samspel. Om vi som lärare 
ska få elever att våga göra, 
så måste även vi lärare göra. 
Kommunikation och muntlig 
undervisning där det inte finns 
några rätta svar lockar fram 

fantasi och berättarglädje hos 
barnen. Vi ska ha en öppen 
agenda tillsammans med elev-
erna, en agenda som går att 
påverka. Anne-Marie Körling 
beskriver hur viktigt det är att 
eleverna känner trygghet och 
tillit till henne som lärare, då 
vågar de ”hoppa” och utmana 
sig själva. Samtidigt finns hon 
där och stöttar dem hela vägen 
i deras lärande. 

Jag släpper taget när du 
kan – det kan du lita på.
                                                                                                               
(A-M Körling) 

Camilla Svedelius

Litteraturhänvisningar:
Körling, A-M. (2012). Den 
meningsfulla högläsningen. 
Natur & Kultur. Stockholm

Tranströmer, T. (2012). Sam-
lade dikter och prosa 1954-
2004. Albert Bonniers Förlag. 
Stockholm.

Foto: A-M Körling
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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-och-
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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.

Grammatiken växer är framtaget av ”ordet” Dahlgren-Melander AB   Tel: 0705-676 676, 0705-676712   www.framtid.net/ordet
Artikelnummer: 4849-40  Produktionsstöd har erhållits av specialpedagogiska skolmyndigheten
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Vid SFFL:s kongress i novem-
ber 2012 föreläste Carmela 
Miniscalco, docent i logo-
pedi och universitetslektor vid 
bland annat enheten för logo-
pedi i Göteborg, under temat 
”Språkförmåga och språkligt 
samspel hos små barn med 
autismspektrumstörning”. (Re-
ferat från föreläsningen finns i 
Tal & Språk nr 3.)  Miniscalco 
beskrev då också två intres-
santa pågående studier inom 
området barn och autism som 
hon är delaktig i. Här följer en 
redogörelse för delar av dem. 

Att utreda små barn
Den ena studien utgår från 
problemet att små barns av-
vikelser i kommunikation och 
samspel kan vara svåra att ut-
reda kliniskt. En anledning är 
att det inte finns så många bra 
normerade test. På enheten för 
barnneuropsykiatri vid Drott-
ning Silvias barn- och ung-
domssjukhus används Reynells 
test på alla yngre barn för att 
testa ord- och språkförståelse. 
Det finns skäl att göra andra 
saker men det är inte alltid så 
lätt, berättar Miniscalco. Vi 
vet att även typiskt utvecklade 
barn under tre år kan ha svårt 
att medverka i en formell 
testning och att barn med 
misstänkt autismspektrumstör-
ning har det ännu svårare.  

Språkbedömningen blir då 
extra belastande, eftersom 
man testar det som barnet har 
störst svårigheter med. 
För att kompensera för den 
kliniska problematiken har 
man valt att använda sig av 
frågeformulär till föräld-
rarna, CDI. Svenska CDI är 
en översättning av MacArthur 
Communicative Developmen-
tal Scales (Fenson m.fl., 1994) 
där föräldrarna skattar vad 
barnet förstår respektive själv 
kan uttrycka, med start redan 
på förspråklig nivå. CDI har 
normerats för svenska förhål-
landen (Eriksson & Berglund, 
2002). Den finns i två versio-
ner, dels ord och gester som 

täcker barn i åldern 8–16 må-
nader, dels ord och satser för 
åldern 16–28 månader. I det 
första formuläret tittar man 
mycket på gestutveckling och i 
det andra formuläret pragma-
tik, grammatik och satslängd. 

Miniscalco ville undersöka 
hur föräldrarna skattade sina 
barns tal- och språkförmåga 
och jämföra med hur hon 
hade bedömt den. Hon ville 
också koppla resultatet till 
barnens begåvningsnivå. Hon 
studerade 31 barn med genom-
snittsålder tre år, där det fanns 
kompletta föräldraformulär.   

Vid bedömning med 
Reynells test framkom att 
majoriteten av barnen, som 
efter screening på BVC remit-
terats till BNK med misstänkt 
autismspektrumstörning, hade 
en språkförståelse som låg 
bland de lägsta tio procenten 
för årskullen. Barnen var då 
36 månader gamla. 

Vid en sammanställning 
av föräldraskattningarna av 
ordförståelse låg gruppen på en 
nivå som innebar 20 månaders 
försening. De låg alltså på 
en nivå som ett 16 månader 
gammalt barn när de var tre 
år.  Ordproduktionen var elva 
månader försenad, det vill säga 
de använde fler talade ord än 
de förstod – alltså en utveckling 
motsatt den typiska hos barn. 

Små barns kommunikativa utveckling
– pågående studier

Carmela Miniscalco
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Miniscalco studerade även 
gestutvecklingen hos barnen 
och fann att den låg på samma 
låga nivå som ordförståelsen. 
Resultaten i studien visar att 
det finns ett starkt positivt 
samband mellan hur föräldrar 
skattade barnens språkförmå-
ga och hur hon som logoped 
bedömde den med utgångs-
punkt i kliniska tester. Föräld-
rars uppfattning om barnens 
förmågor var således pålitliga 
och användbara (Miniscalco 
m.fl., 2012). 

Utveckling av pragma-
tisk förmåga
I en annan longitudinell studie, 
innefattande 34 barn med 
ASD med en genomsnittsålder 
på 42 månader när studien 
påbörjades, undersöker Minis-
calco hur barns språkförmåga 
utvecklas över tid. Syftet är att 
undersöka om det är språk-
förmågan i sig eller om det är 
förspråkliga förmågor, som 
lekbeteende och användning 
av gester, som kan förut-
säga barnets utveckling inom 
pragmatik. Det vill säga: Vilka 
domäner av förspråkliga och 
språkliga förmågor predicerar 
barnets förmåga att utveckla 
sin pragmatiska kompetens? 

Även här användes för-
äldraskattningar med CDI. 
Skattningarna gjordes vid 
två tillfällen med ett halvårs 
mellanrum. Barnen visade 
sig vara försenade inom alla 
de områden som mättes med 
CDI. Inom den pragma-
tiska utvecklingen låg de 22 
månader efter sin ålder. Vid 
det andra mättillfället hade de 
utvecklats något men var fort-

farande mycket sena. Nästan 
alla mått i CDI korrelerade vid 
det första tillfället inbördes 
med varandra och nästan alla 
mått hade också samband med 
pragmatikpoängen vid tillfälle 
två. 

Med regressionsanalyser 
fann man ett signifikant sam-
band mellan tidig imitation av 
vuxenhandlingar och skattning 
av pragmatisk förmåga vid 
den senare mätningen. Med 
andra ord kommer förmågan 
att imitera in som en viktig 
faktor. Vad är då imitation av 
vuxenhandlingar? I formulä-
ret frågar man om barnet är 
intresserat av att sopa med 
borste, sätta nyckel i lås, slå 
med hammare, försöka skriva 
på tangentbord, låtsas såga, 
det vill säga aktiviteter som 
bygger på imitation och låtsas-
lek snarare än social sam-
varo (Miniscalco m.fl., 2013, 
submitted). 

Avslutningsvis menar Mi-
niscalco att samtliga språkliga 
och förspråkliga områden som 
mäts med CDI är relevanta 
för en tidig diagnosticering 
av ASD. Formulären används 
dock inte kliniskt, trots att ut-
veckling av språk och kommu-
nikation är viktiga markörer 
för prognos. 

Referenser: 
Fenson, L., Dale, P., Reznick, 
S., Thal, D., Bates, E., Har-
tung, J., Pethick, S., & Reilly, 
J. (1994) MacArthur Commu-
nicative Development Invento-
ries user’s guide and technical 
manual. San Diego: Thomson 
Learning.

Miniscalco, C.,  Fränberg, J., 
Schachinger-Lorentzon, U. 
&Gillberg, C. Meaning what 
you say? Comprehension and 
word production skills in 
young children with autism 
Research in Autismspectrum 
Disorders (2012) , 6, 204–211.

Miniscalco, C., Rudling, M., 
Råstam, M., Gillberg, C. 
&Åsberg, J. Imitation (rather 
than core language skills) 
predict pragmatic development 
in young children with ASD.
(Submitted June 2013).

Eriksson, M & Berglund, E 
(2002): Instruments, scoring 
manual and percentile levels of 
the Swedish early communi-
cative development inventory, 
SECDI, FoU-rapport Nr 17, 
Högskolan Gävle.
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I samband med att boken 
SPRÅKUTVECKLING OCH 
SPRÅKSTÖRNING HOS 
BARN. Pragmatik – teorier, 
utveckling och svårigheter 
publicerades i juni anordnades 
ett välbesökt och innehållsrikt 
symposium i Lund. Här refere-
ras några av föreläsningarna.

Professor Ulrika Nettelbladt, 
Lund, inledde symposiet 
med att tacka alla inbjudna 
föreläsare som på olika sätt, 
utan att vara medförfattare, 
hade bidragit till boken om 
pragmatik som anmäls här 
nedan. Hon problematiserade 
begreppet pragmatik ur såväl 
ett utvecklingsperspektiv 
som när det gäller barn med 
svårigheter. Pragmatik är ett 
område som behöver beforskas 
mer, men där det också finns 
kunskap värd att sprida. 

Kristina Hansson, logoped och 
forskare vid Lunds universitet, 
talade om Interaktion mellan 
barn med språkstörning och 
olika samtalspartner.

Barn med en språkstörning 
har, som alla barn, en varierad 
förmåga att kommunicera. 
Kristina Hansson diskuterade 
och visade på vilka vis den 
kommunikativa förmågan kan 
skilja sig åt och vad vi vuxna 
kan göra för att påverka och 
bidra till en utveckling av 
barnens interaktion. 

Det finns ickespråkliga 
faktorer som har att göra med 

person, miljö, ämne och sam-
manhang, vilka påverkar hur 
ett samtal utvecklas. Till de 
språkliga faktorerna hör bar-
nets kompetens inom fonologi, 
grammatik och semantik. Även 
minnesförmåga och aktualitet 
bidrar till ett samtals kvalitet.

I ett projekt har Kris-
tina Hansson följt barn med 
språkstörning respektive typisk 
språkutveckling i deras samtal 
med förälder, logoped samt 
jämnåriga i flera skilda dialo-
ger. Där kunde man se att valet 
av samtalspartner var mer 
avgörande för hur dialogen 
flöt än barnets grupptillhörig-
het. Dialoger med logopeden 
liknade varandra mer än 
dialoger med en förälder, dvs  
spridningen var större i dialo-
ger med föräldrar. 

Den tydligaste skillnaden 
fann man mellan dialoger med 
en vuxen och dialoger med en 
jämnårig. 

Dialoger med en vuxen var 
mer asymmetriska på så sätt 
att den vuxne dominerade 
genom att fråga och prata 
mer. Den vuxne bidrog också 
med fler reparationer. Dialo-
ger med jämnåriga var mer 
symmetriska och innehöll fler 
självanknytningar, dvs barnen 
anknöt inte till samtalspart-
nerns replik utan till sin egen 
tidigare replik. 

Dialoger mellan ett barn 
med språkstörning och 
en kamrat i samma ålder 
karaktäriserades av en något 

högre grad av asymmetri och 
högre responsivitet. Dialoger 
mellan ett barn med språk-
störning och en yngre kamrat 
på liknande språklig nivå 
karaktäriserades av minimala 
responser, ämnesbyten och en 
del irrelevanta yttranden. 

Då barnet producerar mer 
komplexa yttranden föregås 
det ofta av att den vuxne 

Pragmatiktema i Lund

Professor Ulrika Nettelbladt
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erbjuder egna iakttagelser, 
upplevelser och känslor. Den 
vuxne låter barnet driva 
framåt genom att återkoppla, 
upprepa och expandera, utan 
att lägga till så mycket nytt, 
utan lämnar det ansvaret till 
barnet. Den vuxne ställer även 
frågor och ger barnet utma-
ningar utifrån dess kunskaper 
och känslor.

Kristina Hanssons slutsatser är 
att barn behöver möta många 
olika samtalspartner. Vi vuxna 
uppmanas att vara uppmärk-
samma på hur interaktionen 
med jämnåriga fungerar och 
aktivt skapa chanser till samtal 
i barngruppen. Att anknyta 
till barnets fokus stimulerar 
barnet till att bidra aktivt till 
samtalet.

Birgitta Sahlén, professor i 
logopedi vid Lunds univer-
sitet, talade om Multimodal 
kommunikation och barns 
förståelse och började med att 
problematisera testandet av 
barn och de möjligheter vi har 
att göra ett standardiserat test 
på samma vis varje gång. Det 
finns många paralingvistiska 
faktorer som gör att hur lika 

Professor Ulrika Nettelbladt
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vi än försöker att utföra ett 
test så skiljer det sig från gång 
till gång. De pauser vi gör, 
den hastighet, betoning och 
röst vi har och det omedvetna 
kroppsspråket finns med och 
påverkar testsituationen mer 
än vi kanske räknar med. 
Vad rör sig utanför språket? 
Birgitta Sahlén refererade till 
resultat i magisterarbeten som 
har gjorts i logopedutbildning-
en. Talhastigheten, buller och 
efterklangstid i klassrummet är 
faktorer som har visat sig på-
verka förståelsen för barn med 
hörselskada, språkstörning och 
för flerspråkiga barn. 

En annan sak som Birgitta 
Sahlén lyfte fram är röstpro-
blem hos lärare och hur de 
påverkar språkförståelsen hos 
eleverna. Det finns undersök-
ningar som visar att en hes 
lärarröst inte är lika lätt att 
tolka positivt och en hypotes 
som bör undersökas vidare 
är i vilken mån lärarens röst 
påverkar barns skolresultat. 
Förr mötte lärarstudenter en 
logoped under utbildningen 
och fick lära sig att använda 
rösten på ett sätt som skulle 
fungera bra i klassrummet. Det 
är en brist att det inte sker i 
dag, ansåg Birgitta Sahlén.

Annika Dahlgren Sandberg, 
professor emerita i psykologi 
vid Göteborgs universitet, 
talade under rubriken Psykolo-
giska aspekter på pragmatik.

Pragmatik är främst en 
språklig funktion, men har 
en social interaktionsaspekt 
och är beroende av emotio-
nella, sociala och kognitiva 
förmågor. Det handlar om 

hur vi agerar i samspel med 
andra, med eller utan språk. 
Det krävs många förmågor 
förutom de rent språkliga för 
att kunna uttrycka och förstå 
meningen i en kommunikativ 
handling och för att uppnå 
ett specifikt mål baserat på 
en önskan att nå gemensam 
förståelse.

Annika Dahlgren Sandberg 
delade upp förmågorna i två 
grupper: de som krävs inom 
individen och de som används 
mellan individer. Att kunna 
dela uppmärksamhet och tolka 
blickar och ha förståelse för 
att andra tänker (’theory of 
mind’) är basala förutsättning-
ar hos individen. Kognitiva 
förmågor som arbetsminne, 
kort- och långtidsminne, 
varseblivning, uppmärksam-
het, begåvning, beslutsfat-
tande, central koherens och 
exekutiva funktioner bidrar 
till vår förmåga att kommuni-
cera med andra, liksom att ha 
kunskap och erfarenheter om 
omvärlden. Mellan individer 
är interaktion mellan aktö-
rerna och hur de hanterar 
kommunikativa handlingar i 
en social kontext något att ob-
servera. Kan de ta den andres 
perspektiv i kommunikation, 
förstå vad den andre perso-
nen vet och förstår och tolka 
ickespråklig kommunikation 
som ansiktsuttryck, gester och 
blickar?

Vissa förmågor som imita-
tion klarar det mycket lilla 
barnet och kan öva i lekar som 
symbollek och rollek. Empa-
tisk inlevelse finns från tre–
fyra års ålder, även om det inte 
alltid är uttryckt på ett tydligt 

sätt. Att förstå andras känslo-
reaktioner och avsikter, kunna 
svara på andras agerande och 
förutsäga effekten av det egna 
handlandet och språkandet är 
tecken på empatisk förmåga. 
Diagnosen SPC, ’social 
(pragmatic) communication 
disorder’, ingår i den femte 
och nyligen utkomna upplagan 
av DSM-V. DSM-manualen, 
som ges ut av det amerikanska 
psykiatriförbundet, används 
över hela världen för att diag-
nostisera psykiska sjukdomar 
och utvecklingsrelaterade 
störningar. För att ställa denna 
nya diagnos kommer det att 
behövas ett gott samarbete 
mellan yrkeskategorier som 
psykologer och logopeder, som 
möter dessa barn med pragma-
tiska begränsningar.

Pernille Holck, logoped och 
forskare vid Lunds universitet, 
talade under rubriken Språk-
förståelse i relation till prag-
matisk förmåga och inledde 
med att berätta om hur hon 
började fundera över varför 
det ibland skiljer sig i resultat 
på olika tester. Testning med 
TROG kanske har gått mycket 
bra, medan testning av narrati-
vor och inferenser inte alls får 
samma goda resultat. Vad be-
ror denna skillnad på och vad 
är förståelse? Förståelse hand-
lar alltid om att vi sätter in det 
vi hör i en kontext. Vi måste 
göra beräkningar och väga 
samman våra erfarenheter av 
det vi hör. Förståelse innefattar 
att förstå något i just det ögon-
blicket och att förstå något i 
relation till det tidigare sagda, 
liksom att kunna föregripa vad 
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som ska komma senare och att 
kunna förstå en annan persons 
kommunikativa intentioner.

Att upptäcka och reda ut 
språkliga missförstånd i samtal 
räknar Pernille till förståelse.
Motivation och erfarenheter 
spelar roll och treåringar an-
vänder det de ser i kontexten 
medan femåringar kan dra mer 
nytta av den språkliga utsagan. 
Språkförståelse kräver fonolo-
gisk, grammatisk och lexikal 
förståelse, medan pragmatisk 
förståelse innebär krav på 
förståelse för inferenser, narra-
tiver och samtal. För att kunna 
förstå narrativer fordras en 
kombination av olika förstå-
elseförmågor som att kunna 
uppfatta sammanhanget och 
poängen i en historia och att 
kunna knyta ihop det som sägs 
med ens egen omvärldskun-
skap. Att ha en förmåga att 
läsa mellan raderna, så kallad 
inferens, är också viktigt vid 
förståelse i en vidare bemär-
kelse. Pernille Holck menar att 
pragmatisk förståelse bör ha 
en mer framträdande roll vid 
en bedömning av barns språk.

Per Linell, professor emeritus 
i lingvistik vid Linköpings 
universitet, föreläste under 
rubriken Individens födelse i 
interaktionen och han förde 
fram tesen att individen växer 
upp och växer fram (emer-
gerar) ur interaktionen med 
andra, som han ser som en 
bärande tes i Nettelbladts och 
Salamehs bok om pragmatik. 
Per Linell avslutade med att 
visa en film för att visa hur 
utvecklingen kan te sig under 
exceptionella förhållanden, 

nämligen för en dövblindfödd 
person. Den som föds med 
mer eller mindre total dövhet 
och blindhet har inga fjärrsin-
nen som hörsel eller syn, bara 
närsinnen som känsel, lukt och 
smak. Omvärlden blir världen 
inom räckhåll och personen 
som är dövblindfödd blir där-
för extremt beroende av olika 
partner för att lära känna värl-
den bortom det omedelbara. 

Logoped och medicine doktor 
Eva Kristina Salameh, Malmö, 
framhöll i sitt anförande att 
vid bedömning av flersprå-
kiga barn måste man alltid ta 
hänsyn till att den språkliga 
socialiseringen kan se olika ut 
i olika kulturer. Den sociala 
organisationen kring kom-
munikationen kan vara ganska 
olika, menade Eva Kristina 
Salameh. Vi bor i en kultur 
som har tvåpartskommunika-
tion, det vill säga man talar 
två och två. Även när vi talar i 
grupp talar vi två och två. I en 
del andra kulturer är det van-
ligare att man kommunicerar 
med gruppen. Den som talar 
med barnet talar till exempel 
via mamman eller ett syskon. 
Det innebär att till exempel 
ögonkontakt, som vi tycker är 
viktig i kommunikationen, inte 
är det på samma sätt i en kul-
tur med flerpartskommunika-
tion, där den som håller barnet 
kanske vänder barnet så att 
det tittar mot gruppen. Värdet 
av tal och värdet av tystnad har 
också betydelse. Uppskattas det 
att barnet talar, eller förväntas 
barnet vara tyst i gruppen? 

Är vi inte medvetna om den 
språkliga socialisation som 

barnet befinner sig i, kan våra 
råd om att barnet ska prata 
mycket falla som höstlöv till 
marken, menade Eva Kristina 
Salameh. Hon betonade också 
att det inte handlar om vad 
som är sämre eller bättre. 
Däremot är det viktigt att vara 
medveten om skillnaderna så 
att de bedömningar som görs 
och de råd som ges inte base-
ras på felaktiga antaganden 
om den miljö barnet befinner 
sig i till vardags.  

Ett uppskattat perspektiv på 
pragmatiska färdigheter gavs 
av post doc Mats Andrén, ling-
vistiska institutionen, Lunds 
universitet, som berättade 
om små barns gestutveckling. 
Mats Andrén beskrev utveck-
lingen av de skilda typer av 
gester man finner hos barn, 
hur de förändras över tid 
och hur gesterna koordineras 
med sociala yttranden. Han 
beskrev gesternas betydelse 
för övergången mellan ett- och 
tvåordsyttranden och hur 
gestanvändningen relaterar till 
talutvecklingen.  

Vad är då gester? I en 
bredare definition är allt kom-
munikation, hävdade Mats 
Andrén. Det går inte att inte 
kommunicera. I en smalare de-
finition är gester rörelser som 
utgör en del av ett yttrande, 
vilka också kan vara kopplade 
till talat språk. De för kommu-
nikationsutvecklingen viktiga 
deiktiska gesterna som blick-
riktning och pekning kommer 
först. Dessa utpekande gester 
förespeglar en acceleration i 
ordförrådet. Konventionella 
gester som ge och visa, hej/hejdå 
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Efterlängtad bok om pragmatik
Språkutveckling och språkstör-
ning hos barn del 2
Pragmatik – teorier, utveckling 
och svårigheter

Ulrika Nettelbladt & Eva-
Kristina Salameh (red.)
Studentlitteratur

En viktig 
bok har sett 
dagens ljus! 
Ända sedan 
boken Språk-
utveckling 
och språk-
störning 

hos barn kom ut år 2007 har 
förväntningarna varit stora 
på fortsättningen. Den som 
väntar på något gott… Från 
Lund kommer nu en gedigen, 
omfattande bok (536 sidor) 
uppdelad i fyra olika delar.

I den inledande delen finns en 
historisk översikt av hur prag-
matiska svårigheter inklusive 

autism har beskrivits. Norma-
litetsbegreppet diskuteras. Den 
andra delen beskriver prag-
matiska svårigheter i relation 
till grundläggande teorier om 
pragmatik. Den tredje delen 
handlar om forskning, teorier, 
begrepp och svårigheter. I den 
avslutande delen behandlas 
pragmatiska svårigheter i 
relation till språkstörning och 
andra funktionsnedsättningar. 

Såväl logopedi som specialpe-
dagogik har länge varit inrik-
tade på språkets innehåll och 
form. Pragmatiska svårigheter, 
som är mer subtila, är svårare 
att identifiera. Inom DSM-
V används uttrycket kom-
munikativa problem. Dessa 
förekommer i samband med 
autismspektrumstörningar och 
hos barn med utvecklingsstör-
ning, fysiska funktionsnedsätt-
ningar, syn- och hörselnedsätt-
ningar men även hos barn med 
svårare talsvårigheter. 

Att barn och elever med flera 
funktionsnedsättningar får 
kommunikativa/pragmatiska 
svårigheter är förståeligt. 
Däremot är det lättare att 
missa de lindrigare problem 
som uppstår hos barn och 
elever med mindre omfattande 
språk- och talsvårigheter. Det 
är inget man lätt kan kon-
statera vid ett nybesök hos 
logopeden eller en kartlägg-
ning i skolan; det är något 
man behöver efterfråga och 
intressera sig för – inte minst 
för att pragmatiska svårigheter 
inverkar starkt på individens 
delaktighet i olika samman-
hang. Ökad kunskap bland 
logopeder, specialpedagoger, 
speciallärare och talpedagoger 
om pragmatiska svårigheter är 
därför väsentligt, och det är 
glädjande att det nu finns en 
gedigen teoretisk framställning 
på svenska.

Astrid Frylmark

med flera kommer också tidigt. 
Ikoniska gester, som avbildar 
verkligheten, kommer något 
senare. 

När det gäller gestutveck-
ling hos barn med typisk 
språkutveckling och barn med 
språkstörning refererade Mats 
Andrén till en relativt nyut-
kommen uppsats som skrivits 
av Boel Forssell och Kirsi 

Mustaniemi vid logopedutbild-
ningen, Lunds universitet. De 
undersökte gestanvändning vid 
berättande och fann att barn 
med typisk språkutveckling 
hade fler gester per talminut än 
barn med språkstörning, men 
att de yttranden som faktiskt 
yttrades innehöll gester i un-
gefär samma utsträckning hos 
båda grupperna barn. 

Mats Andrén konstaterade sam-
manfattningsvis att gestutveck-
lingen följer utvecklingen av det 
talade språket på många sätt — 
även hos barn med språkstör-
ning, men att det finns behov av 
att utforska gestanvändning hos 
barn ytterligare. 

Gertrud Edquist och 
Susanne Loheman
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Vårt grannland Danmark har 
inte bara danskt gemyt och vet 
att ”hygge” sig, Danmark har 
också Nordens äldsta yrkes-
förening inom vårt verksam-
hetsområde. Audiologopaedisk 
Forening uppnådde i år den 
aktningsvärda åldern av 90 år.

Audiologopædisk Forening 
bildades 1923 och är därmed 
den äldsta föreningen i världen 
för professionella, som arbetar 
med människor som har tal-, 
språk-, kommunikations-, 
hörsel- eller läsproblem. SFFL 
har sedan många år ett utbyte 
med ALF inom det nordiska 
samarbetsrådet, NSLF, och vid 
jubileet i mars överlämnades 
en gåva från SFFL.

Föreningen har i dag cirka 
900 medlemmar, varav de fles-
ta är offentliganställda inom 
utbildning eller hälso- och 
sjukvård där de arbetar med 
barn, unga och/eller vuxna. Ett 
mindre antal är privatprakti-
serande.

ALF – en vital 90 åring

Efter den ordinarie kursens slut inbjöd ALF till en jubileumssammankomst där 90-åringen uppvaktades. 

Här förbereder sig Bente Rei-
man Jensen, ALF:s nuvarande 
ordförande, för sitt tal.

Efter några år som huvudan-
svarig för det nordiska sam-
arbetet har Astrid Frylmark 
lämnat stafettpinnen vidare till 
Thorunn Halldorsdottir från 
Reykjavik. 

Foto: Astrid Frylmark
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Föreningens huvudsyfte är, 
enligt stadgarna, att tillvarata 
medlemmarnas yrkes- och 
arbetsmässiga intresse. I likhet 
med SFFL är föreningen ingen 
fackförening, och medlemmar-
na har varierande yrkesmässig 
bakgrund.

ALF ger ut en tidskrift, 
Dansk Audiologopædi, fyra 
gånger årligen och är även 
aktiv via sin webbplats och Fa-
cebook. Föreningen anordnar 
årligen fortbildning centralt 
i Danmark på Hotel Nyborg 
Strand med medverkan av 
nationell och internationell 
expertis.

Exekutiva funktioner
Psykolog Käte From beskrev 
exekutiva funktioner som ett 
paraplybegrepp som täcker de 
funktioner som är involverade 
i kontrollen och hanteringen 
av målmedveten och målinrik-
tad handling, däribland kogni-
tion och emotion.

Exekutiva funktioner invol-
verar således komplexa hand-
lingsprocesser och beslut om 
eget handlande i relation till 
yttre ramar, språklig abstrak-
tion och resonemang.

Samhället kräver att vi kan 
• planera för att möta andras 
 behov

• se konsekvenserna av vårt 
 handlande

• inhibera negativa handlingar

• kontrollera impulsivitet och 
 känslor

• möta sociala och kulturella 
 krav.

De flesta i samhället klarar 
av detta, men medvetenheten 
om exekutiva svårigheter 
måste öka och strategier för 
att hjälpa barnen behöver 
utvecklas.

Att lära ut fungerande stra-
tegier till elever med exekutiva 
svårigheter var huvudinne-
hållet i Jill Fahys och Sarah 
Wards seminarier. Dessa båda 
amerikanska logopeder hävdar 
att detta i hög grad är en 
logopedisk uppgift då språket 
är det avgörande verktyget. 
Planering för målinriktad 
aktivitet innefattar att ha med 
rätt material, skapa och följa 
en plan samt klara av att få 
återkoppling och även kunna 
rätta till något. Som Vygot-
skij uttryckte det 1978: att 
bemästra sitt eget handlande i 
stället för att vara ett offer för 
omständigheterna.

Språket som verktyg är av 
stor betydelse för det inre talet, 
som påminner oss och hjälper 
oss att organisera och struk-
turera tillvaron. Vi sorterar, 

grupperar, sekvenserar och 
planerar med hjälp av språket. 
Vi jämför, förutsäger och tol-
kar med verbala resonemang. 
Vi interagerar och uttrycker 
våra erfarenheter. Språkstör-
ning medför förminskad 
kapacitet att använda dessa 
språkliga verktyg och får där-
för konsekvenser när det gäller 
självreglering, uppförande, 
tidsuppfattning, planeringsför-
måga, organisationsförmåga, 
förmåga att jämföra och 
resonera samt att engagera 
sig i djupa resonemang och 
problemlösning.

Med talrika referenser till 
olika forskare visade Fahy hur 
barn och unga med språkstör-
ning även hade icke-verbala 
svårigheter. Redan tre–fyra-
åringarna hade svårare för att 
verbalisera ett händelseförlopp 
och redogöra för en plane-
ring. Föräldrar till tonåringar 
bekymrade sig mycket för sina 
barns sociala interaktionsför-
måga och för om deras barn 
skulle kunna få ett arbete och 
leva ett självständigt liv. Fler 
än hälften av föräldrarna, 57 
procent, uppfattade svårighe-
ter med exekutiva funktioner 
hos sina tonåringar. Hughes, 

Turkstra & Wulfeck, 2009.

Behandlingsmodeller vid 
svårigheter med exekutiva 
funktioner håller på att utvär-
deras. Behovet av strategier är 
stort. Ofta misstolkas svårig-
heterna som lättja, trots eller 
likgiltighet.

Årets fortbildningskurs 

hade som vanligt olika 

huvudteman. 

Själv valde jag denna 

gång att framför allt 

följa de engelsksprå-

kiga föreläsningarna.
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Hur ska man då hjälpa barnen? 
Fahy utgick från fem huvud-
regler.

1. Fungera inte själv som 
 barnets frontallob. Tänk 
 inte åt barnet. Ge inte lös-
 ningen. Påpeka inte varje 
 litet misstag. Erbjud dig inte 
 att själv lösa uppgiften.

2. Det finns, i USA, många 
 olika test. Se till att du vet 
 vad du mäter. Vad prövas 
 egentligen i ditt test? Prövas 
 allt som ingår i begreppet 
 exekutiva funktioner eller 
 bara någon enstaka del-
 funktion? 

3. Analysera de svårigheter 
 som finns. Ser du något 
 mönster? Vad prövas mer, 
 som inte har med exekutiva 
 funktioner att göra? Starka 
 och svaga sidor? Vad är det 
 egentligen som vållar barnet 
 problem i vardagen?

4. Var kunnig om vad du bör 
 förvänta dig. Vad är typiskt 
 för den aktuella åldern? 
 Vad är typiskt för den 
 aktuella diagnosen? Om det 
 är fråga om förvärvade ska -
 dor – hur ser prognosen ut?

5. Pröva på mer än ett sätt. 
 Variera svårighetsgrad och 
 uppgiftstyp. Verbalt, icke--
 verbalt, i vardagssituatio-
 ner. Skaffa ekologiskt vali-
 derad insikt!

Hur ska man då kunna stödja 
utvecklingen av de exeku-
tiva funktionerna? Många 
av de strategier som beskrevs 
stimulerar minnet och plane-
ringsförmågan. Ett konkret 
tips var att ”minnas framåt”. 
Hjälp barnet att fokusera på 
slutresultatet i stället för på 
processen och se vad som 
behövs. Lär ut förmågan att 
jämföra nuet med målbilden, 
ge barnet ”framtidsglasögon”. 
”Hur ska jag se ut när jag går 
till skolan?” Ta t.ex. ett foto 
på barnet med skor, vantar, 
mössa, halsduk och ryggsäck 
och sätt på insidan av ytter-
dörren. Vad behöver barnet 
ta fram och ta på sig för att 
se ut på det sättet? Kom ihåg, 
att det handlar om långvariga 
processer – det kan faktiskt ta 
decennier att utveckla sin fulla 
mognad… 

Astrid Frylmark

FAKTARUTA 

Exekutiva funktioner 
(EF)

• EF är inte detsamma 
 som kunskap eller 
 intelligens

• EF är ett komplicerat 
 nätverk av samman-
 vävda metakognitiva 
 förmågor

• EF utvecklas och mog-
 nar under en tidsperiod 
 av ca 25 år

• EF interagerar med 
 språket för att stödja 
 internaliseringen av 
 regler, problemlösning 
 och självkontroll

• EF interagerar med so-
 cial perception, kultu-
 rella nätverk och kul-
 turella mål för att 
 stödja socialt beteende

• EF hjälper till att 
 orga nisera och tillämpa 
 kunskap för person-
 liga, kunskaps- och 
 kompetensmässiga och 
 sociala ändamål

• EF anses ofta som 
 självskriven kompetens 
 i många olika samman-
 hang som i skolan eller 
 i förhållande till lagar 
 och förordningar.

• Att EF är ”en prefron-
 tal funktion” är en 
 grov förenkling.

Efter J. Fahy
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En lördag i augusti fi ck jag 
chansen att stifta närmre 
bekantskap med Språkoteket i 
Skellefteå. Det har en omfat-
tande och sällsynt välfung-
erande verksamhet, vilket hade 
väckt min nyfi kenhet vid ett 
tidigare besök i staden. Nu 
tog Karin Lundborg och Åsa 
Lundström emot mig för en 
pratstund och en rundvandring 
i Språkotekets lokaler. 

Karin Lundborg och Åsa 
Lundström är två av de fem 
talpedagoger som bemannar 
de fyra tjänsterna i Språk-
teamet. Övriga är Lisbeth 
Lundström, Ellinor Holms-
trand och Gunilla Bohman. 
Språkteamet erbjuder handled-
ning, kompetensutveckling, 
språklig kartläggning, råd och 
stöd samt språkstimulerande 
material från Språkoteket. 
Man har delat upp kommunen 
i olika geografi ska områden 
och följer därmed barnen och 
eleverna över tid.

Initiativ till Språkoteket 
togs under det tidiga 1990-ta-
let av talpedagog Anna-
Lena Lång. Verksamheten har 
vuxit successivt, inte minst  då 
Språkoteket fi ck nya lokaler 
i anslutning till skol- och 
kulturkontoret där talpeda-
gogerna också har sina egna 
arbetsplatser. I samband med 
fortbildningsdagar inbjuds per-
sonal från förskola och skola 

att besöka Språkoteket, och 
har man väl varit där är det 
lättare att börja låna böcker 
och material. På en del håll 
utgörs Språkoteket av en liten 
hylla eller låda med böcker 
och saker. I Skellefteå är det en 
hel korridor fylld av skåp och 
hyllor. Varje måndagseftermid-
dag mellan 14 och 16 kan 
man komma till Språkoteket 
utan att boka tid, i övrigt sker 
besök efter överenskommelse.

Bokning av material eller 
böcker sker via nätet. Talpe-
dagogerna plockar fram och 
skickar beställt material med 
internposten, och når på detta 
sätt större delen av kommu-
nen. För vissa ytterområden, 
dit internposten inte når, hittar 
man olika alternativa lösning-
ar. En kreativ lösning är att 
skicka material med pendlande 
personal. Även föräldrar kan 
låna språkväskor och fl er-

Språkoteket i Skellefteå
– ett initiativ som växte

På Språkoteket fi nns material för barn och elever som behöver 
stöd i sin utveckling, referenslitteratur, temaväskor samt material 
som stöder teckenkommunikation. Välfyllda hyllor och skåp.
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språkiga familjer uppmanas 
använda dessa på modersmålet 
parallellt med att de används 
på svenska i förskolan.

Den ordinarie lånetiden är 
ungefär en månad. Många som 
har lånat en viss bok eller ett 
visst material flera gånger väl-
jer sedan att köpa in det själva. 
En välfylld hylla med referens-
litteratur uppfyller personalens 
behov av fördjupad kunskap. 

Samverkan
Skolan har träffar i språknät-
verk tillsammans med talpe-
dagogerna i alla geografiska 
områden en gång per termin. 
Förskolan träffas två gånger 
per termin. Vid träffarna arbe-

tar man för att sprida språk-
utvecklande arbetssätt och 
anknyter också så mycket som 
möjligt till modersmålslärarnas 
verksamhet. Med fritidsper-
sonalen finns ingen ordinarie 
samverkan ännu, men idéer 
och visioner saknas inte. Skel-
lefteå, som gärna ser sig som 
”Berättarstaden”, har en 
berättarfestival varje år där det 
skulle kunna finnas utrymme 
för att medverka i projektform 
via fritidshemmen. 

Biblioteket är också en 
naturlig samarbetspart. När 
biblioteket bjuder in alla 
femåringar till sagofest brukar 
Språkotekets pedagoger vara 
med. 

Några konkreta exempel 
från hyllor och skåp
En stor del av materialet 
är praktiskt packat i olika 
temaväskor, vilket underlättar 
distributionen. Det finns ett 
omfattande urval av olika väs-
kor för förskolan och skolan, 
några med inriktning på mate-
matik och svenska som andra 
språk. Här är några av dem:

Matematikväskor: De väskor 
som kopplas till matematik 
innehåller laborativt mate-
rial som befäster sådana ord 
och begrepp som gynnar det 
matematiska tänkandet. Väska 
Nyckelpigan, som delvis är 
uppackad på bilden ovan, 

Karin Lundborg och Åsa Lundström

Foto: Astrid Frylmark

Foto: Astrid Frylmark
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riktar sig till förskolan och 
kombinerar matematik med 
spännande fakta om nyckel-
pigans livscykel. Kamelväskan 
riktar sig till tre–fyraåringar 
som får sortera, arbeta med 
färger, likheter, mönster och 
prepositioner. Vidare finns en 
väska med magneter, en med 
former och en med diagram.

Svenska som andra språk: 
Väska 1 för små barn innehål-
ler bilder för grundläggande 
ordförråd och enkla begrepps-
spel med bl.a. kläder, färger 
och verb. Det finns även två 
väskor för äldre elever. Väska 
2 riktar sig i första hand till 
nyanlända, något större barn 
och innehåller olika språkspel, 
samtalsunderlag om kroppsde-
lar och kläder, prepositioner, 
kategorisering och ett alfabets-
pussel. Väska 3 passar sju- till 
nioåringar och innehåller 
böcker med enkel text och 
bland annat ett spel med as-
sociationer och förklaringar av 
olika ord och talesätt. 

Väskor för förskolan: Bland de 
många förskoleväskorna kan 
Känslokassen lyftas fram. Den 
går att använda i förskolan, 
förskoleklassen och sko-
lans lägre årskurser. Väskan 
innehåller bilder och spel för 
samtal och reflektion och även 
teoretiskt material om affekter. 
Filippa Fant är en annan 
populär väska som innehåller 
ett spännande förkläde med 
många fickor där den vuxne 
kan lägga olika saker som kan 
plockas fram.

Förskoleklassens behov täcks 
av väskor om det viktiga sam-

talet, ljud och ord, fonologisk 
medvetenhet och väskor för att 
lyssna noga efter vissa ljud. 

För skolan finns många olika 
väskor med stora böcker (Big 
books) för gemensam läsning, 
väskor med lättlästa böcker, 
väskor med böcker som har ett 
särskilt konkret språk och ett 
urval av digitala sagor.

Visst kan språkstimulans äga 
rum utan särskilt material, och 
visst är alla böcker stimuleran-
de i sig, men de förskollärare 
och lärare som har tillgång till 

det välstrukturerade och till-
talande material som talpeda-
gogerna i Skellefteå har skapat 
är verkligen att gratulera. Så 
mycket förberedelsearbete som 
är gjort! Så mycket kunskap 
som är samlad! Det är helt 
enkelt inte möjligt att låta bli 
att inspireras när man besöker 
Språkoteket. 

Astrid Frylmark
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Det finns tre olika väskor med inriktning svenska som andra språk.
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Kurskalendarium

SDK:s jubileumskonferens 2013
Tillgängligt! Tillgång till information som 
en fundamental rättighet 
Arrangör: Svenska Daisykonsortiet och MTM 
Datum: torsdag 28 november-fredag 29 november 2013.
Plats: Stockholm
Information: http://svenskadaisykonsortiet.blogspot.se/

Alternativ och kompletterande kommunikation,
AKK - kommunikation och språkutveckling med 
stöd av bilder och tecken
Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Plats: Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Datum: 6 december 2013
Information: www.spsm.se

Språkutveckling och språkstörning under skoltiden
Arrangör: Svenska Dyslexiföreningen och SPSM
Plats: ABF-huset, Sveavägen i Stockholm
Datum: 13 januari 2014
Information: www.dyslexiforeningen.se

Efteruddannelseskursus 2014 
Arrangör: ALF, Audiologopædisk Forening, Danmark
Plats: Hotel Nyborg Strand 
Datum: 24 - 26 mars 2014
Information: www.alf.dk

Att bemöta, stödja och stimulera barn 
med pragmatiska svårigheter 
Arrangör: Specialpedagogiska skolmyndigheten
Plats: Alvesta 3 april 2014. Malmö, 24 april 2014
Information: www.spsm.se

15th International Clinical Phonetics and Linguistics
Association Conference. 
Arrangör: ICPLA i samarbete med Enheten för Logopedi
Karolinska Institutet, Solna. I samband med konferensen 
arrangerar enheten för Logopedi den 14 juni ett jubileums-
symposium för att fira att det var 50 år sedan logoped-
utbildningen startades.
Plats: Stockholm
Datum: 11-13 juni 2014
Information: http://www.icpla2014.se/
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