Vad är språkstörning?

Vad gör DHB?

En språks törning kan y ra sig på olika sä .
Det kan handla om övergri pande s vå righeter
med kommunika on, s vå ri gheter a begripa ,
a u ala vissa ord, eller läs- och skri vs vå ri gheter.
A s tändi gt a nstränga sig för a tolka och bea rbeta informa on ä r trö samt.
En logoped kan s tälla diagnosen språks törning
och hi a fungera nde peda gogik.

DHB riks anordnar föräl drautbildningar, t.ex.
konferensen Mi Unika Ba rn.
DHB Västra anordna r ak viteter för familjer,
samt teckenspråkskurser för föräldra r och närs tående.
Hä r ha r man möjlighet a trä ﬀa andra i
samma si tua on.

- LÄSK-pärm. Pärmen innehåller informa on om läs- och s kri vs vå righeter och ger
ps för undervisning och lä xläsning.
LÄSK s tå r för läs- och skri vs vå ri gheter.
Pä rmen kan bes tällas på www.fdb.nu
- En resurs person på skolan.
- Möten. Möten på skolan mellan familj,
rektor och elevhälsotea m.
- Tolk. En språkstörningstolk är en pers on
som lotsa r eleven genom s koldagen.
Tolken kan hjälpa ll med anpassning a v
ma terial och prov, och bör kunna aktuell
metodik.

Alla ba rn ha r rä a u rycka sina åsikter.
FN-konven onen ska frä mja, skydda och säkers tälla mänskliga rä %gheter och grundlägga nde fri heter för alla ba rn, de med och de
utan funk onshinder.

- PYS-paragrafen. Pa ragrafen innebär a
lä ra ren vid betygsä ning ha r möjlighet a
bortse i från dela r a v kunskaps kra ven i
skolan.

DHB och Språkstörning
Ba rn och ungdoma r med språks törning behöver trä ﬀa va randra för a bli trygga och
s tä rkta , genom gemenskap och iden ﬁka on
med andra i samma si tua on.

Vilken hjälp kan en elev få?
- Ljuddä mpade skolmöbler och klass rum
- Tekniska hjälpmedel och da torprogra m
- Arbets terapeu ska hjälpmedel
(t.ex. s cheman och bilder)

Vilken hjälp kan en förälder få?
Om barnet ha r ny a a v teckenspråk, ka n
föräldra r få TUFF, Teckenspråksutbildning
för föräldra r, via myndigheten SPSM.
Läs mer på sps m.se

- Metodik som motverkar hinder, vilka kan
upps tå i sociala situa oner
(t.ex. sociala berä elser och seriesamtal)

Hörselnedsä)ning

Dövhet

Språkstörning

Flerfunk*onshinder

Habiliteringen erbjuder kuratorsamtal
och ha r olika kommunika onskurser för
föräldra r. Remiss ifrån logoped krä vs .
Mun-H-Center i Göteborg
ar på munmotori k och ta r fra m trä ningsprogra m.
(Många muskler ska användas för a producera tal !) Läs mer på mun-h-center.se

Vilken hjälp kan skolor få?
Skolor kan kontakta myndigheten SPSM

Olika metoder
Man ka n ak vt bygga ordförråd och öva
läsförs tåelse genom metoder som
Wi %ngmetoden, Ka rlsta dmodellen, Tra getonmetoden, Ka metoden
eller Fonomi x.
Man ka n anvä nda AKK och IKT (Al terna v
och komple era nde
kommunika on respek ve

för gra s råd och s töd. SPSM kan ä ven ge
föreläsninga r om språks törning ute på
skol or.

Informa ons- och kommunika ons teknik)
AKK ä r bilder, tecken och tekniska hjälpmedel .
TAKK ä r teckensprå ks tecken,

Myndi gheten erbjuder utredning vi d

a anvä nda som stöd i samtal .

diagnosen Gra v språ ks törning.
Dart Göteborg utreder behovet av stöd
(gällande kommunika on) och ger råd om
insa tser. Remiss ifrå n logoped krä vs .
Läs mer på da rt-gbg.org
Regionhabiliteringen kan erbjuda intensi vträning a v kommunika on.
Remiss ifrå n logoped krä vs .

Tips hemsidor!
bildstod.se (Hämta bilder fri .)
hargdata.se och ritprata.se
(Köp appa r och progra m.)

Om
språkstörning

DHB Västra
Distriktsorganisa onen
för döva och hörselskadade barn samt
barn med språkstörning
i västra Sverige

mfd.se
Myndi gheten för delak ghet
mtm.se
Myndi gheten för llgängli ga medier
dhb.se
(Hä r kan du läsa mer om vå r verksamhet)

Vill du ha kontakt med oss?
Välkommen a ringa: 0521-696 10
eller mejla: info@dhbvastra.se

