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Bakgrund

Afasiförbundet i Sverige och Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, 
DHB, har mellan april 2002 och december 2008 haft två samarbetsprojekt kring barn och 
ungdomar med språkstörning och deras föräldrar. Det första projektet ”Barn med 
språkstörning” startade 2002-04-01 och avslutades 2005-08-31. Det andra ”Barn och unga 
med språkstörning i ett livsperspektiv” har pågått mellan 2005-09-01 och 2008-12-31. Både 
DHB och Afasiförbundet, genom sin verksamhet Talknuten, hade tidigare var för sig under 
många år arbetat för målgruppen. Tankar kring ett samarbete växte fram och under år 2001 
beslutade förbunden att arbeta i ett gemensamt projekt. 

Språkstörning är ett dolt funktionshinder och fortfarande tämligen okänt. Det finns ett fortsatt 
stort behov av att sprida kunskap hos personalgrupper och beslutsfattare om målgruppen för 
att barn, unga och föräldrar ska få rätt stöd i samhället. Genom påverkans- och 
informationsarbete vill förbunden uppmärksamma målgruppen så att levnadsvillkoren för 
barnen och familjerna förbättras. I det senare projektet tillkom nya områden såsom arbetet 
med barn och unga med språkstörning och flerspråkighet och deras familjer, framtagandet av 
ett nytt informationsmaterial i form av en bok och ett häfte om skolsituationen och ett arbete 
om kommunsamverkan.

Om Språkstörning
Språkstörning är en funktionsnedsättning som tyvärr är alldeles för okänd trots att den är 
relativt vanlig. Flera studier visar att 6 - 8 % av alla barn i förskoleåldern har en språkstörning 
av varierande grad. Cirka 1 % har en grav språkstörning, vilket innebär att svårigheter ofta 
finns kvar i vuxen ålder. Ett barn med språkstörning följer inte den normala 
språkutvecklingen. Barnet har svårigheter med att förstå talat språk och/eller att producera 
språk. Det kan innebära svårigheter med språkförståelsen, ordförrådet, grammatik och 
ljudbildning. Barn med grav språkstörning har ofta andra svårigheter i form av bristande 
perceptionsförmåga, minnesstörningar, motoriska svårigheter, bristande uthållighet eller stor 
avledbarhet. Många barn får även läs- och skrivsvårigheter. Många av barnen med grav 
språkstörning har långt upp i skolåldern kvarstående språkliga svårigheter. Dessa kan bestå i 
problem med att uttrycka sig i tal och skrift och att tolka muntlig och skriftlig information. De 
språkliga svårigheterna påverkar barnens inlärningsförmåga och innebär att de många gånger 
inte klarar undervisning i vanlig klass utan behöver särskild anpassad undervisning. 

På grund av okunskap är det många som förväxlar en språkstörning med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. En språkstörning ställer krav på ett mer omfattande och ofta 
individuellt riktat stöd. Det är också vanligt förekommande i kombination med andra 
funktionsnedsättningar exempelvis ADHD, autism och utvecklingsstörning. Begränsad 
kommunikationsförmåga påverkar det sociala samspelet i vardagen, att kunna ta del av 
kunskap och information och att kunna uttrycka sin åsikt. I dagens samhälle ställs stora krav 
på språklig kompetens och det drabbar naturligtvis dessa barn extra hårt. Personal inom 
förskolor och skolor har ofta dålig kunskap om diagnosen och de konsekvenser som det för 
med sig. 

Vilka konsekvenser kan det få? 
Språkstörning är ett funktionshinder som påverkar såväl inlärningsförmåga som sociala 
kontakter. Barnens språkliga förmåga står inte i nivå med deras övriga utveckling, vilket ger 
upphov till missförstånd, konflikter, frustration och inte sällan ett försämrat självförtroende. 
Kommunikationssvårigheter kan i hög grad påverka möjligheten att göra framsteg 
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socialt och att klara det dagliga livet. Det är svårt för barnen att kunna delta i leken och att 
få kamrater. Barn med språkstörning behöver tid, struktur, upprepning och kontinuerligt 
vuxenstöd. Språkstörningen påverkar möjligheten till delaktighet i samhället, att kunna ta del 
av kunskap och information och att kunna uttrycka sin åsikt. I dagens informationssamhälle 
ställs stora krav på språklig kompetens – det drabbar naturligtvis barnen extra hårt. 

Projektets organisation

Projektledare
Det första projektet startade med en projektledare. Under andra projektåret arbetade två 
projektledare och det intressepolitiska arbetet kunde påbörjas. Projektledare Sofie Wikström 
anställdes i augusti 2002 och Lisa Gunnarsdotter i maj 2003. Båda tjänsterna har varit på 
75 %. Båda projektledarna har fortsatt arbeta i det andra samarbetsprojektet. Sofie med 
huvudansvar för föräldrakontakter och föräldrastöd och Lisa med huvudansvar för 
informations- och påverkansarbete. Lokalt i Malmö var mellan december 2005 till september 
2008 Fadia Hassoun anställd som projektassistent på 25 %. Hon har arbetat med att nå 
föräldrar till flerspråkiga barn med språkstörning. I Malmö var även logoped Eva-Kristina 
Salameh, ansvarig för Språkens Hus vid Universitetssjukhuset MAS, anställd på 10 %. Under 
projektår ett var anställningen på 20 %.

Styrgrupp
Projekten har haft en styrgrupp bestående av förbundsordförande och förbundssekreterare för 
Afasiförbundet och förbundsordförande och förbundskonsulent i Riksförbundet DHB. 
Styrgruppens uppgift har varit att utgöra ledningsgrupp för projektet samt för förankring av 
arbetet inom respektive organisation. Styrgruppen är en viktig samtalspartner för 
projektledarna då det gäller att utveckla gemensamma planer och framtidsfrågor för 
förbunden. Cirka fem styrgruppsmöten har hållits per år varannan gång i Stockholm och 
varannan i Örebro. 

Referensgrupp
Båda projekten har haft två referensgrupper. Den ena gruppen bestående av yrkespersoner 
inom området; en logoped, en kurator samt en talpedagog/specialpedagog och den andra 
gruppen har bestått av fyra föräldrar från olika delar av landet. Förutom regelbundna möten 
två till tre gånger per år har projektledarna haft e-post och telefonkontakter med deltagarna i 
referensgrupperna. Referensgrupperna är till för att ge idéer och synpunkter på arbetet inom 
projektet. Under projektår två i projekt ”Barn och unga med språkstörning i ett livsperspektiv” 
ingick tre referensgrupper. Den tredje referensgruppen har arbetat med planering och 
framtagandet av boken som handlar om skolsituationen för elever med språkstörning. I och 
med att boken blev färdig hösten 2007, avslutade den gruppen sitt arbete.

Förbundens styrelsemöten
Projekten har redovisats regelbundet på respektive förbunds styrelsemöten fem till sex gånger 
per år.
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Målsättning för Projektet ”Barn med språkstörning”

• Sprida kunskap och information om barn med språkstörning. 
• Bidra till att skapa bra resurser inom bland annat förskola, skola och fritid för 

barnen, samt att skapa stödresurser för föräldrar och syskon.
• Utveckla formerna för kontakt och utbyte mellan föräldrarna.

Målsättning för Projektet ”Barn och unga med språkstörning i ett 
livsperspektiv”

Nationellt
• Att bidra till att skapa bra resurser inom bl a förskola, skola, gymnasium och fritid för 

barn med språkstörning.
• Att skapa stödresurser för föräldrar och syskon.
• Att utveckla formerna för kontakt och utbyte mellan föräldrar.
• Att sprida kunskap och information om en- och flerspråkiga barn och ungdomar med 

språkstörning.

Lokalt
• I samarbete med Språkens Hus i Malmö påbörja uppbyggnaden av en 

organisationsmodell för ett optimalt omhändertagande av flerspråkiga barn med 
språkstörning, i första hand lokalt.

• Att öka kunskapen hos föräldrar om barns flerspråkiga språkutveckling.

Målgrupp
• Barn och unga med språkstörning och deras familjer.
• Barn och unga med språkstörning och flerspråkighet och deras familjer.
• Personalgrupper bland annat inom förskola, skola, gymnasium och fritid men även 

beslutsfattare på olika nivåer.

Intressepolitiskt arbete

Informationsmöten, studiebesök, konferenser, utställningar och liknande
I arbetet med att sprida kunskap och information är det mycket viktigt att knyta kontakter som 
man kan bygga vidare på. Projekten har informerat om arbetet både inför föräldragrupper och 
olika personalgrupper exempelvis logopeder, special- och talpedagoger. En annan målgrupp 
är handläggare för handikappstöd inom Försäkringskassan. I Stockholm har projektledare 
föreläst för ett 80-tal handläggare om samarbetet och om språkstörning. I Örebro bjöds 
projektet in ansvariga i kommunen in till ett informationsmöte och diskussion kring 
målgruppen. 

Ett sätt att knyta kontakter är att göra studiebesök på olika verksamheter som arbetar med 
barn med språkstörning. Exempel på besök som gjorts är i flera språkförskolor och 
språkklasser runt om i landet samt gymnasieverksamhet för elever med språkstörning inom 
RGD/RGH i Örebro. Projektledare har också besökt några av de kommunikationscentren som 
finns. Det har t ex varit SÖK i Malmö, DART i Göteborg och KOMIC - Folke 
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Bernadottehemmet i Uppsala. Det har varit viktigt för kompetensutveckling av projektledare 
men också viktigt för att skapa kontakter genom informationsutbyte med olika verksamheter 
som finns inom språkstörningsområdet. Ett annat sätt har varit att delta på konferenser och 
seminarier för att utveckla kompetensen inom området. Projektet har också informerat 
föräldrar när det varit familjeveckor som Ågrenska stiftelsen anordnat.
Projektet deltog vid möte angående TUFF-utbilning (Teckenspråksutbildning för föräldrar) 
och berättade om behoven hos barn med grav språkstörning och deras föräldrar. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har i samverkan med universitet en vidareutbildning 
inom tal och språk. Projektledare har i samband med kursdag för deltagare informerat om hur 
det är att vara förälder till ett barn med språkstörning. 

Flera möten med andra intresseorganisationer har gjorts för att diskutera gemensamma frågor 
och eventuella samarbeten. Exempel på ett konkret resultat av möten med andra 
organisationer är en gemensam skrivelse angående lärarutbildningen tillsammans med flera 
förbund som arbetar för barn och unga med dolda funktionshinder.

Projektet har även haft dialog med Föräldraföreningen DHB Hällsbo samt deltagit vid 
föräldradiskussioner vid läger som anordnas av Riksförbundet DHB. 

I Stockholms läns landsting har föräldrar till barn med grav språkstörning möjligheten att bli 
inskrivna i barn- och ungdomshabiliteringen och där få råd och stöd av kurator eller psykolog. 
Projektledare har deltagit vid möten vid Kris- och samtalsteamet inom Handikapp och 
habilitering i Stockholms län för att utbyta erfarenheter. 

Handikapp och Habilitering i Stockholms län bjöd in intresseorganisationer för att diskutera 
behov av ytterligare insatser inom habiliteringen. Projektet framförde barnens behov av att 
tillhöra habiliteringen och att personal har kompetens inom området. Det här sammanställdes 
i en Fokusrapport ”Habilitering i utveckling 2005”.

Enkät
En enkät sammanställdes och presenterades i förbundstidningarna Dialog och Afasinytt. 
Enkäten skickades ut till 420 medlemmar och 201 svarade. Enkäten berör frågor kring 
vårdbidrag, skolform, logopedkontakt, habilitering. Den har även använts som underlag i 
påverkansarbetet.

Kartläggning barn- och ungdomshabilitering
Projektet har gjort en kartläggning av vilka län som tar emot barn med grav språkstörning 
som målgrupp. 
Två frågor ställdes till ansvariga inom Barn- och ungdomshabiliteringen.
1. Tillhör barn med grav språkstörning Barn och ungdomshabiliteringen?
2. Har landstinget föräldrautbildning för föräldrar till barn med språkstörning?
Fråga ett:
Tre landsting har svarat att barnen ingår, Jönköpings län, Halland och Jämtland. Övriga har 
svarat nej. Det vanligaste svaret är att barnen måste ha ytterligare funktionsnedsättning och en 
annan diagnos. 
Några av svaren: 
”Det finns några barn idag som har grav språkstörning som är inskrivna, de har också drag 
av autism eller koncentrationsstörningar.” 
”Målgruppen har diskuterats men ställer krav på logopedresurser.”
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”Många skulle nog behöva stöd av habiliteringen.”
”Det går inte att ge något enkelt svar, i princip ingår de inte. Om de har motoriska 
svårigheter också kan de ingå”

Fråga två:
Halland och Jönköpings län har svarat att föräldrarna får utbildning och stöd. Jämtland har 
svarat att föräldrautbildningen är öppen för alla. De har teckenutbildning och eventuellt annat 
som kan passa målgruppen. Övriga län och regioner har svarat att de inte har någon 
föräldrautbildning för målgruppen. I Stockholms läns landsting kan föräldrar till barn med 
grav språkstörning få psykosocialt stöd, men barnen ingår ej. Föräldrarna får tillgång till 
utbildning om de är inskrivna i habiliteringen.
Några av svaren: 
”Bara utbildning till de som har barn inskrivna i habilitering.”
”Har TSS, tecken som stöd. Ej föräldrautbildning om språkstörning.”

Skolkonferenser
Kommunerna är ansvariga för barn i behov av särskilt stöd i förskola och skola, däribland 
barn med språkstörning. Genom att anordna skolkonferenser i olika delar av landet som riktar 
sig till skolledare, lärare och beslutsfattare inom kommunen kan vi nå ut med information och 
kunskap om språkstörning och vad det innebär i skolsituationen. 

Under åren 2004-2008 har vi haft sju stycken Skolkonferenser i Stockholm, Umeå, Malmö, 
Göteborg, Östersund, Örebro och Kalmar. Inbjudna har varit beslutsfattare i kommunerna, 
skolchefer, skolledare, personal i elevhälsa, lärare och andra intresserade. Antal deltagare var 
i Stockholm 124 personer, Umeå 41 personer, Malmö 104 personer, Göteborg 141 personer, 
Östersund 50 personer, Örebro 105 personer och i Kalmar 74 personer. 
Vid de fyra första konferenserna var projektledare moderator och vid de tre avslutande 
konferenserna anlitade vi andra. I Östersund var det specialpedagog Solweig Nordin, i Örebro 
Afasiförbundets ordförande Lars Berge Kleber och i Kalmar folkbildare Lars Olsson som var 
moderatorer.  

Stockholm 14 oktober 2004

Umeå 19 oktober 2005

Malmö 6 april 2006

Göteborg 14 november 2006

Östersund 19 april 2007

Örebro 22 november 2007

Kalmar 17 april 2008
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Varje Skolkonferens har inletts med en föreläsning med en leg. logoped på temat 
”Språkstörning och vilka konsekvenser det kan få för inlärning.” eller ”Språkstörning och 
dess konsekvenser för barn i skolåldern.”  Efter kommentarer i utvärderingarna har vi ändrat 
upplägget för dagen något. Vid de första konferenserna hade vi med rådgivare från 
Specialpedagogiska institutet som presenterade myndighetens arbete. På de fyra första hade vi 
med ”Goda exempel”. Det var personal som presenterade sin verksamhet och hur de arbetar 
med barnen. På de tre senaste konferenserna har vi istället haft olika föreläsare som har 
föreläst om ”Pedagogik för elever med språkstörning”, ”Läs- och 
skrivsvårigheter/Dyslexi”,”Riksgymnasium för elever med språkstörning, ett alternativ?” 
eller ”Erfarenheter av skolsituationen för elever med språkstörning”. Samtliga konferenser 
har avslutats med en paneldiskussion med föräldrar och professionella och publiken har fått 
ställa frågor.

Vid varje Skolkonferens bad vi deltagarna att fylla i en utvärdering. Några frågor har varit 
gemensamma vid varje utvärdering. Det är frågor om intresse och förväntan. Övriga frågor 
som ställts i utvärderingarna har handlat om dagens upplägg med föreläsning, goda exempel 
och paneldebatt. När vi inte hade med ”Goda exempel” har vi frågat vad man ansett om den 
avslutande paneldiskussionen.

I vilken utsträckning anser du att konferensen varit intressant
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En sammanställning av svaren visar att de flesta deltagarna tyckte att Skolkonferenserna varit 
mycket eller ganska intressanta. 
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I vilken utsträckning har konferensen motsvarat dina förväntningar
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De flesta deltagare vid Skolkonferenserna har ansett att föreläsningarna motsvarat deras 
förväntningar. 

Vad anser du om upplägget för dagen med föreläsningar, goda exempel och paneldiskussion?
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Vid de tre första Skolkonferenserna ansåg de flesta att upplägget för dagen var mycket eller 
ganska bra. 
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Vad anser du om den avslutande paneldebatten?
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Vid de fyra sista konferenserna ansåg de flesta att paneldiskussionen var mycket eller ganska 
givande. I framförallt Östersund ansåg många deltagare att de tyckte den avslutande debatten 
var mycket bra. 

Deltagarna har i utvärderingen fått lämna egna kommentarer till Skolkonferensens program 
och också fått ange önskemål om innehåll på eventuellt ytterligare föreläsningar eller 
seminarium. 
Exempel på kommentarer som angetts har varit:
Bra uppläggning av dagen.
Fler politiker.
Saknade mer av hur det är att arbeta med eleven i "vanlig" stor klass utan extra personal.
En mycket effektiv dag. Flera sådan här dagar. Problematiken är inte tillräckligt  
uppmärksammad i alla kommuner.
Mycket bra med tre så olika goda exempel.
Önskar en konferens som vänder sig till dom som arbetar med de högre åldrarna - högstatiet  
och gymnasiet, för att jobba vidare med betygsfrågor och gymnasieförberedelser.
Reflektioner kring inkludering/integreringsbegreppen utifrån språkstörningsperspektivet.
Bra att dessa barn blir kända och får rätt stöd. Bra att kunskaper sprids. 
Trevliga och lättförståliga föreläsare. Det mesta som är bra för barn med språkstörning 
gynnar alla barn!
Mycket intressant och ger föreläsningarna djup när föräldrar berättar om sina egna barn. 
De som sitter på resurserna behöver höra detta!
Upprepa dagen och tryck på så att det är för rektorer och skolledare!!
Intressanta föreläsare - fångade åhörarna. Dagen har varit över förväntan.
Roligt och bra att dagen vände sig till alla typer av skolfolk och andra berörda. Annars ofta 
"special-träffar" för oss som arbetar hela vår dag med elever med dessa problem. 
Jag behöver lära mera om tekniska hjälpmedel. Likaså kompensatoriska hjälpmedel. 
Ordna en konferens av detta slag varje år i Gbg. 
En mkt välplanerad och innehållsrik dag!
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Har inbjudan gått till politiker+ Ansvariga tjänstemän i kommunerna? Annonsering?
Mer av denna typ av konferens. Fortsättning där rektorer ska delta ytterligare fortsättning 
där politiker deltar. Alltså flera steg. 
Om paneldiskussion: Här saknades representanter för vår kommun och kringkommuner. Var 
dom inbjudna? Bra moderator!
Bra när olika erfarenheter från deltagarna släpps fram.

Inför de tre sista konferenserna har vi kontaktat lokaltidningar för att tipsa om dagen. I 
Kalmar kom en journalist och en fotograf och skrev en artikel i tidningen Barometern. Den 
publicerades den 18 april 2008. Projektledare Lisa Gunnarsdotter och Fadia Hassoun blev 
intervjuade och även en av deltagarna som är logoped.

Reflektioner
Vi har inför Skolkonferenserna köpt adresser från SCB till skolchefer/motsvarande och 
rektorsområden för grundskolor i det län där konferensen hållits samt till kringliggande län. 
Till dessa adresser har vi skickat inbjudan och anmälan. Vi har även skickat inbjudan per 
mail eller brev direkt till politiker i det länet och kringliggande län. Vi har också haft 
inbjudan på hemsidan www.sprakstorning.org. Även i tidningarna DHB Dialog och 
Afasinytt har vi skrivit om det har passat i tid. De personer som vi riktat vårt utskick till har 
inte deltagit i så stor utsträckning som vi hoppats. Deltagarna har mest varit personal som 
arbetar nära barnen. Dvs. personal från förskola, skola, fritids, elevhälsa, logopeder m.fl. 
Några enstaka rektorer, förvaltningschefer och politiker har deltagit vid varje tillfälle. Vi har 
funderat på om det är så att rektorerna har delegerat inbjudan till skolans personal som mest 
kommer i kontakt med barnen. Vi har genom deltagarnas utvärderingar och kommentarer 
noterat att det finns ett stort behov av att lära sig mer om språkstörning och hur man som 
personal kan stödja barnen på olika sätt. Många efterlyser mer konkreta och handfasta tips. 
Flera konferenser var fullsatta och vi hade kö till platserna. I Umeå fick vi först ställa in en 
konferens på grund av för få deltagare men vid ett senare tillfälle genomförde vi 
konferensen med ca 40 deltagare. 
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Temadagar
Under åren 2006-2008 har vi haft fem stycken Temadagar i Malmö, Nässjö, Borlänge, Luleå 
och Skövde. Syftet med Temadagarna har varit att föräldrar ska få mer kunskap, men också 
att personal som möter barnen och föräldrarna ska få ökad kompetens kring vad språkstörning 
är och hur man kan stödja. Inbjudna har varit föräldrar, personal från barnhälsovården, 
Försäkringskassan, Barn- och ungdomshabilitering men även andra intresserade har fått 
komma. Antal deltagare har varit i Borlänge 84 personer, Skövde 116 personer, Malmö 91 
personer, Nässjö 90 personer och i Luleå 123 personer. Till Temadagen i Malmö var det en kö 
på 96 personer.

Malmö 9 mars 2006

Nässjö 6 oktober 2006

Borlänge15 mars 2007

Luleå 5 november 2007

Skövde 12 mars 2008

Varje Temadag har inletts med en föreläsning om språkstörning med leg logoped Barbro 
Bruce och vad det kan få för konsekvenser. Vid ett par tillfällen har vi också haft föreläsning 
om språkstörning i kombination med flerspråkighet med leg logoped Eva-Kristina Salameh. 
Vid ett tillfälle medverkade ett par vuxna med språkstörning och berättade om sin uppväxt 
och hur det är att leva med språkstörning. Vid en annan temadag talade föräldrapsykolog 
Malin Alfvén om trots, gränser och oro i föräldraskapet. Vid ytterligare ett tillfälle föreläste 
psykolog Tomas Clausén om självkänsla, självförtroende och självbild.  

Vid varje Temadag bad vi deltagarna att fylla i en utvärdering. Några frågor har varit 
gemensamma vid varje utvärdering. Det är frågor om intresse, förväntan och om man är 
intresserad av ytterligare föreläsningar eller seminarium om språkstörning. En fråga har 
handlat om vad man ansett om respektive föreläsning. Vi har valt att redovisa en 
sammanställning av svaren på de frågor som har varit gemensamma vid varje Temadag. 
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I vilken utsträckning anser du att dagens föreläsningar har varit intressanta?
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En sammanställning av svaren visar att de flesta deltagarna har tyckt att temadagen varit 
mycket intressant. En förklaring till att störst andel av deltagarna tyckte att Temadagen i 
Borlänge var mycket intressant kan vara att vi då hade två vuxna med språkstörning som 
föreläste om sin uppväxt och sin situation idag. Det var mycket uppskattat.

I vilken utsträckning har dagens föreläsningar motsvarat dina förväntningar?
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De flesta deltagare vid Temadagarna har ansett att föreläsningarna motsvarat deras 
förväntningar. I Luleå och Skövde var det inte lika hög andel jämfört med de andra orterna 
som ansåg att föreläsningarna motsvarat deras förväntningar i mycket hög grad. En förklaring 
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kan vara att vid Temadagen i Luleå och Skövde så hade vi föreläsare som talade mer generellt 
om t ex självkänsla, självförtroende och om föräldraskapet och inte kopplat till språkstörning. 

Är du intresserad av att gå på ytterligare föreläsningar/seminarium om språkstörning?
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På samtliga orter har deltagarna angett att man är intresserad av att gå på ytterligare 
föreläsningar eller seminarium om språkstörning. 

Deltagarna har i utvärderingen fått lämna egna kommentarer till Temadagens program och 
också fått ange önskemål om innehåll på eventuellt ytterligare föreläsningar eller seminarium. 

Exempel på kommentarer som angetts har varit:
Givande föreläsningar på en bra nivå! Tack för en trevlig dag!
Gett mig mycket mer "kött på benen" i mitt arbete inom BVC-verksamheten
Bra föreläsare med olika perspektiv som ändå hör ihop. 
Mycket information på kort tid. För lite tid för diskussion. 
Både bra att få höra nya rön och att få det man redan tror på bekräftat. 
Mycket uppskattat att man som förälder får en föreläsning
Mkt bra initiativ, kommer gärna tillbaka. Välordnat! TACK!
Bra om politiker, chefer på olika nivåer blir inbjudna. De sitter på och fördelar resurserna. 
Det vore bra om grundskolelärare fick ta del av sådan här bra information för att ge dem 
kunskap istället för rädsla.
Jag vill ha hjälp med vad jag kan göra för vårat barn så han får rätt hjälp i skolan.
Gärna några som mer praktiskt berättar om hur man jobbat med att stötta barn med 
flerspråkighet och språkstörning. 
Mera praktiska råd om hur man kan jobba med barnen. 
Datoranvändning som kommunikationshjälpmedel - bra eller dåligt - praktiska tips,  
svårigheter, hur ska man tänka och göra för att få datorn att det ska bli just ett  
kommunikationshjälpmedel…? 
Hur en språkstörning påverkar äldre barn. 
Språkstörningens påverkan på livet som vuxen
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Hjälpmedel och stöd i skolan för barn med språkstörning. Vilka rättigheter har jag som 
föräldrar och framför allt vilka skyldigheter har skolan. Vad kan jag som förälder kräva av 
min skola. 
Mer om språkstörning och hur man kan arbeta - rent handgripligt - med barnen.
Skolbarn + språkstörning, konsekvenser och åtgärder, ungdomar/unga vuxna "leva med 
språkstörning"
Pedagogiska konsekvenser - dilemman olika "fallbeskrivningar" som utgångspunkt. Mera om 
kopplingen språkstörning - läsinlärning. 
Skulle vilja ha mera stöd ang skolan och vuxna i skolan. Tips och stöd vad föräldrar kan få 
för stöd och hjälp. 
Hur kan man som förälder träna sitt barn som har språkstörning. Tips på övningar!

Inför varje Temadag har vi tagit kontakt med lokaltidningar för att tipsa om dagen och få 
någon journalist att skriva en artikel. Borlänge Tidning skrev en artikel om Barbro Bruces 
föreläsning, som publicerades den 16 mars 2007. Norrbottens-kuriren i Luleå skrev en artikel 
om Barbros föreläsning som publicerades den 9 november 2007. Den 13 mars 2008 
publicerades en artikel i Skaraborgs Allehanda. Projektledare Lisa Gunnarsdotter blev där 
intervjuad av journalist från tidningen och Lisa framförde målgruppens behov.

Reflektioner
Inbjudan till Temadagarna skickade vi till föräldrar som är medlemmar inom 
Afasiförbundet/Talknuten och Riksförbundet DHB och vi hade också inbjudan på vår 
hemsida www.sprakstorning.org. Vi skickade också inbjudan till barnhälsovårdsöverläkare, 
handläggare inom Försäkringskassan och personal på barn- och ungdomshabilitering. Av 
deltagarlistorna på Temadagarna kan vi se att vi inte nått till de personer som vi riktat vårt 
utskick till. Deltagarna har mest varit personal från förskola och skola samt föräldrar. Vi 
märkte att det fanns ett stort behov och intresse hos förskole- och skolpersonal att komma, 
vilket gjorde att vi fick öronmärka platser för föräldrar så att det fanns platser kvar till dem. 
Vi har förstått att flera har tyckt att det var bra att föräldrar och personal fick gå på samma 
föreläsningar så man i efterhand har kunnat ha en fortsatt diskussion kring barnet på 
hemmaplan. En del personal har berättat att de har fått trycka på föräldrarna att de ska gå på 
Temadagen. I Luleå och Skövde hade vi med föreläsare som talade mer generellt eller 
allmänt om föräldraskapet och om självkänsla, självförtroende, självbild. I utvärderingen 
har vi förstått att en del deltagare hade förväntningar på och hade velat att dessa föreläsare 
skulle koppla sina ämnen till språkstörning. När det inte gjordes blev man lite besviken. 
Andra deltagare tyckte det var jättebra att det var föreläsningar som inte bara handlade om 
språkstörning och dess problematik. Att man fick något annat att reflektera över och som 
kanske kändes mer positivt. 

Samarbete kommuner
När förbunden ansökte om projektet “Barn och unga med språkstörning i ett livsperspektiv” 
ombads de att komma med ett förtydligande angående ansökan och vad som var nytänkande. 
De områden som lyftes fram var framtagandet av en bok och häfte som grunden i förbundens 
intressepolitiska arbete, livskvalitetsstudien, flerspråkighet och språkstörning och även 
samarbete med ett par kommuner. I kompletteringen angavs ”Vi avser även att i samarbete  
med ett par kommuner göra speciella och koncentrerade insatser, för att sedan lättare kunna 
följa upp resultaten av satsningen och få konkreta erfarenheter för det fortsatta arbetet”. De 
kommuner som vi hade kontakt med i det avseendet var Värmdö och Nyköping. I Värmdö 
hade vi kontakt med stödteamet som då började få planer på att starta upp en 
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språkklassverksamhet. Projektet deltog i flera planeringsmöten med personalen där vi var 
”bollplank” för deras funderingar. Vi deltog även på ett par föräldramöten där vi framförde 
vikten att få tidigt språkligt stöd och insatser för sitt barn och vad man ska tänka på när man 
väljer att gå i en språkförskola eller språkklass. En språkklass finns nu i Hemmestaskolan, 
som har F-5 klasser på Värmdö. 

I Nyköpings kommun har projektet träffat personal i resursteamet kring samtal om 
kommunens språkförskolverksamhet. Vi träffade även personal på förskolan. Språkförskolan 
startade år 2006 och efter byte av länschefslogoped befarades att verksamheten skulle läggas 
ner. Även logopedtjänsten på språkförskolan befarades bli indragen. Vi diskuterade om 
projektet skulle ordna en föreläsning om språkstörning och bjuda in personal och föräldrar. 
Föräldrar lyckades hindra en nedläggning och språkförskolan har nu 12 barn i åldern 3-6 år. 
Sex av barnen har en grav språkstörning. Projektledare har även varit med senare vid 
informationsmöte med föräldrar.

Reflektioner
I samtal med personalen har vi förstått att det har betytt mycket att det kommer ”någon 
utifrån” att diskutera med. De tycker också att det har betydelse att en föräldraorganisation 
kommer och informerar och diskuterar med föräldrar. Själva tycker vi att personalen redan 
har haft lösningar på hur de ska göra. Det handlade mer om att stödja personalen i deras 
arbete.

Livskvalitetsstudie
När samarbetet mellan förbunden startade år 2002 hade man önskningar om att i samarbete 
med något universitet eller högskola genomföra en förstudie till en mer omfattande 
livskvalitetsstudie av levnadsvillkoren för vuxna personer med grav språkstörning. Det tog tid 
att hitta en institution som hade möjligheten och var intresserad av att påbörja studier kring 
livssituationen för vuxna med språkstörning. Det blev till sist Karolinska institutet, enheten 
för barn- och ungdomspsykiatrin, institutionen för kvinnor och barns hälsa i Stockholm och 
forskaren Laura Horowitz som projektet inledde ett samarbete med. 

Tidigare forskning har sällan berört livskvalitet hos barn, ungdomar eller vuxna med 
språkstörning, eller även livsvillkor för vuxna med språkstörning, men det har rapporterats 
starka samband mellan språkstörning i barndom och senare inlärningssvårigheter som t ex läs- 
och skrivsvårigheter, låg självkänsla och begränsande antal och kvalitet i personliga 
relationer. Den primära hypotesen är att vuxna med språkstörning erfar lägre livskvalitet än 
jämnåriga vuxna utan språkstörning, samt att det relateras till viss del av bemötande under 
barndom och ungdom. Den sekundära hypotesen är att livskvalitet hos vuxna med 
språkstörning skiljer sig i relation till kön och i relation till formen av pedagogisk miljö, 
specialiserade eller integrerade under barndomen och ungdomen. Syftet med 
forskningsprojektet som Laura Horowitz påbörjat är att examinera dessa förhållande. Ett 
etiskt tillstånd för hela projektet har gjorts till etiska nämnden hösten 2006.

För att nå idag vuxna personer med språkstörning har kontakt och ett samarbete inletts med 
Resurscenter tal och språk inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, tidigare 
Specialpedagogiska institutet. Kontaktpersoner där är resurscenterschef Monica Thomsson 
och leg logoped Ylva Segnestam. 
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En förstudie har genomförts våren 2007 av två logopedstudenter vid logopedprogrammet på 
Karolinska institutet Huddinge. I en magisteruppsats sammanställdes en intervjustudie av 
livskvalitet hos vuxna med språkstörning som under sin skoltid gått på specialskolan Hällsbo 
och idag är medlemmar i föreningen Vi-S (Vi med språkstörning) 1. Intervjuer gjordes också 
av intervjupersonernas föräldrar. Syftet med förstudien var att få fram information om 
livssituationen från intervjupersonens perspektiv, samt att få en modell för intervju- och 
diskussionsteknik och frågeställningar för fortsatta studier.  

Under senare delen av år 2008 och våren 2009 kommer intervjustudien genomföras av tre 
logopedstuderande vid logopedutbildningen på Karolinska institutet i Stockholm. Den 
innefattar en studie av vuxna som inte gått på specialskolan Hällsbo men som någon gång 
under sin uppväxt haft kontakt med Resurscenter tal och språk inom Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Genom samarbete med Resurscenter tal och språk kan vi nå personer som 
kan ingå i studien. Intervjustudien kommer att genomföras på liknande sätt som förstudien 
men använda de nya kunskaperna utvunna ur förstudien.

Reflektioner
Arbetet med livskvalitetsstudien har dragit ut på tiden på grund av att det har varit svårt att 
få studenter som var intresserade av att göra fortsatt studie om livskvaliteten hos vuxna med 
språkstörning. Den intervjustudie som nu ska göras kommer att pågå efter det att 
samarbetsprojektet är avslutat. Att ha en fortsatt dialog om kommande delstudier mellan 
förbund och forskningsinstitution är något som kommer att behövas även framöver. 

Samverkansgrupper och samarbeten

Vi har under åren ingått i ett antal nätverk, samråd och samverkansgrupper som har möten 
regelbundet. Genom dessa har vi lyft frågor som är viktiga för projektets målgrupp och även 
drivit frågor som är gemensamma för flera förbund.

Specialpedagogiska institutet, SIT
Under båda projekten har vi haft många olika kontakter med myndigheten. Vi har haft 
regelbundna informationsmöten med rektor/resurscenterchef och rådgivare vid Resurscenter 
Tal och Språk. Vi har deltagit vid de årliga ”Öppet Hus” som RC Tal och Språk håller för 
personal. Kontakter med rådgivare inom tal och språk har skett på flera olika sätt. Rådgivare 
har tillsammans med projektet haft informationsmöten med föräldrar. Vi har haft möten med 
rådgivare i de olika regionerna, samt deltagit i nätverksträffar för personal som vidareutbildat 
sig inom grav språkstörning. Vi har deltagit på temadagar för personal som anordnats av 
Östra regionen i Stockholm och Uppsala. Sedan juli 2006 har projektledare varit med som 
representant i Specialpedagogiska institutets rådgivande organ. Generaldirektör Jan Rocksén 
har lett mötena och det har hållits fyra möten per år.

Skolverkets samråd
Skolverket har sektorsansvar för genomförandet av de handikappolitiska målen. Sedan januari 
2005 har projektledare varit med som representant i Skolverkets Samråd med 
handikapprörelsen. Undervisningsråd Staffan Engström har lett samråden.

1 Thulin, S, Törnqvist Carlsson, M (2007) Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, 
Logopedprogrammet. Examensarbete D-nivå  ”Livssituation för vuxna personer med språkstörning – 
djupintervjuer med tre tidigare specialskoleelever och deras föräldrar”
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Myndigheten för skolutveckling
Projektledare har deltagit som representant i myndighetens kontakter med handikapprörelsen. 
Gruppen har bland annat medverkat till framtagandet av materialet ”Att utveckla 
bedömarkompetens”, ett diskussionsunderlag om kunskap och bedömning med inriktning mot 
elever som har svårt att nå målen.

Nätverket för Barnkonventionen
Projektledare har deltagit med en representant sedan september 2003 och var också med i 
Nätverkets AU från mars 2005 till mars 2006. Hösten 2006 tog projektledare initiativ till 
bildandet av en arbetsgrupp inom nätverket för frågor för barn med funktionsnedsättning. I 
arbetsgruppen ingår även Rädda Barnen, Hjärtebarnsföreningen och Nordisk Förening för 
sjuka barns behov, NOBAB. Arbetsgruppen har arbetat med frågan om den kritik som 
Sverige fått av FN:s Barnrättskommitté att Sverige inte har statistik om barn med 
funktionshinder. 
Nätverket anordnar årligen i november en Barn och Ungdomshearing, där barnen får ställa 
frågor till inbjudna ministrar och politiker. Vi har haft tre ungdomar med vid tre olika 
tillfällen.

Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO
I Nätverket för Barn- familj- och skolfrågor har projektledare deltagit sedan september 2003.
Vi har även deltagit i de förbundskonferenser som HSO bjudit in till för att diskutera 
projektidéer eller pågående projekt. I HSO:s arbete med att ta fram en skrift om hur vi kan 
utveckla fritiden för barn och unga med funktionsnedsättningar deltog vi i referensgruppen.

Språkförskolor i Stockholmsregionen.
I samarbetet med språkförskolor har även Föräldrautbildningen inom Handikapp & 
Habilitering i Stockholm ingått. Samarbetet handlar om att ordna föreläsningar för föräldrar 
och personal. Vi har även samarbetat i frågor om påverkansarbete.

Barn- och Ungdomslogopeder i Stockholm, BUL
Vi har deltagit i möten för informationsutbyte och gemensamt påverkansarbete, exempelvis 
en skrivelse angående behov av språkklass i Stockholms stad.

Handikappombudsmannen, HO
För år 2003 fick myndigheten ett uppdrag att redovisa hur man inhämtar och beaktar 
synpunkter från barn och ungdomar med funktionshinder i frågor som berör dem. Ett s.k. 
Barnråd startades och förbunden fick via HSO möjlighet att ha med två ungdomar.

Reflektioner
Samråden med skolmyndigheterna har fungerat lite olika med mötesledare på olika nivåer. 
På SIT:s rådgivande organ har vi representanter haft goda möjligheter att framföra 
förbundens ståndpunkter. I AU för rådgivande organet har förbundsrepresentanter varit med 
och utformat dagordningen för mötet. Skolverkets möten har oftast haft karaktären av 
informationsmöten men även där har vi haft diskussioner och möjlighet att redovisa 
förbundens synpunkter och erfarenheter. Myndigheten för skolutveckling har i arbetet med 
nämnda material varit mycket lyhörda för förbundens synpunkter. I stort har det varit 
mycket givande att vara med som representant i samråden. Som HSO-representant kan det 
ibland vara svårt att framhäva enskilda målgruppers behov och ibland har vi tillsammans 
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med andra lyft dolda eller kognitiva funktionsnedsättningar. I Nätverket för 
Barnkonventionen har det varit svårt att lyfta enskilda målgrupper. Arbetet i AU handlade 
om barn i allmänhet och därför tog vi initiativ till arbetsgruppen för barn med 
funktionsnedsättningar. Det har ändå varit lärorikt att vara med och lära mer om arbetet med 
Barnkonventionen i Sverige och i förlängningen använda sig av det i vårt arbete. Vid de 
tillfällen vi har haft med ungdomar på hearingen har det varit svårt för dem att komma till 
tals i ett så stort sammanhang, trots att det har varit förberedelser innan. Det gick något 
bättre när det var utfrågning i mindre grupper. De andra ungdomarna som medverkar från 
olika medlemsorganisationer är ofta starka och vana talare.
När vi fick med två ungdomar till HO:s Barnråd  skickade vi information om språkstörning 
till ansvarig handläggare. En deltagare hade blivit lovad att få sammanfattande anteckningar 
i anslutning till mötet men de kom först efter flera månader. Vi reagerade på det i samtal 
och brev till HO. Barnrådet fungerade inte bra.

Dialog med beslutsfattare

Utfrågning – Socialutskottet i Riksdagen
Socialutskottet bjöd in barn med funktionsnedsättning till en utfrågning om hur vardagen, 
skolsituationen, fritiden mm ser ut för dem. De inbjudna var RBU, Unga synskadade och 12-
gruppen. Projektledare kom med som representant för 12-gruppen tillsammans med Linda, 
vuxen med språkstörning, Emilie 7 år, och Emilies mamma Annica. Tillsammans gjorde de 
ett anförande i Riksdagen. Riksdagsledamöterna ställde frågor i pausen och vid utfrågningen 
efter anförandena.

Möte med Moderaterna
Projektledare hade möte med moderaternas handläggare i skolfrågor. Bland andra Sten 

Tolgfors, ansvarig för utbildningsfrågor. Vi bidrog med underlag om barn med 
språkstörning och skolsituationen. Moderaterna skrev senare en motion angående rätten 
att välja skola för barn med funktionsnedsättning.

Möte med Kristdemokraterna
Möte med kristdemokraternas handläggare i skolfrågor Inger Davidsson. Bidrog med 
underlag om barn med språkstörning och skolsituationen mm. Kristdemokraterna skrev sedan 
en motion ”Elever i behov av särskilt stöd.”

Möte med utredare av två nya specialskolor
Möte med utredaren för två nya statliga specialskolor, Sofia Larsen, inför återetablering av 

specialskolan. Skickade sedan informationsmaterial och synpunkter från båda 
förbunden.

Skrivelser, remissvar och brev
Se Bilaga 1 över en sammanställning av gjorda remissvar, skrivelser och brev.

Reflektioner 
I projektets arbete har det varit svårt att få kontakt med politiker. Inför riksdagsvalet år 2006 
tog projektet kontakt med samtliga riksdagspartier med en önskan om ett möte där behoven 
för målgruppen barn och unga med språkstörning och deras föräldrar kunde lyftas fram. Det 
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var två riksdagspartier som svarade och bjöd in till ett möte. Från de övriga fick vi inget 
svar. Projektet önskade också kontakt och dialog med dåvarande skolministern Ibrahim 
Baylan angående projektets kritik mot Specialpedagogiska institutet och deras brist på 
information till föräldrar om visstidsutbildning. Skolministern svarade att han inte hade tid. 
När det gäller de skrivelser som gjorts under projekttiden så är det svårt att veta hur 
skrivelserna tas om hand när man inte fått svar eller en dialog i frågan har inletts. Att ha en 
dialog med politiker och beslutsfattare är ändå ett viktigt arbete som man får se i ett 
långsiktigt perspektiv. 

Informationsmaterial

Riktade utskick
Ett antal riktade utskick med informationsmaterial har gjorts till handläggare för 
handikappstöd på försäkringskassan i några län och till samtliga Barnhälsovårdsöverläkare i 
Sverige.

Vårdbidragsfolder
Föräldrar till barn med språkstörning kan söka vårdbidrag från försäkringskassan. Det är inte 
alltid som den informationen når föräldrar när de söker stöd för sitt barn. Därför finns det 
behov att sprida den informationen via en folder. En ny folder med information till föräldrar 
om vårdbidrag har tagits fram. Tanken är att den ska spridas via kurator och 
logopedmottagningar, habiliteringar och BVC.

Bok om skolsituationen 
Båda förbunden har sedan tidigare material om språkstörning. Förbunden insåg tidigt att det 
fanns ett stort behov av ett material som beskriver barn och unga med språkstörning i skolan. 
Föräldrar har ofta många frågor om skolan och skolsituationen och vad man som förälder kan 
begära av skolan för att barnet ska få ett optimalt stöd. När barn med språkstörning kommer i 
skolåldern möts många av barnen av villrådighet bland de professionella. Behovet av att få 
kunskap om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser det får för inlärning och 
socioemotionell utveckling är stort inom skolverksamheten. 

När förbunden ansökte om medel för att ta fram en bok angavs följande målsättning:
• Att belysa skolgång för barn med språkstörning ur ett elev- och föräldraperspektiv.
• Att visa på alternativ hur goda inlärningsmiljöer kan skapas för elever med 

språkstörning.
Särskild vikt skulle läggas på:

• Långsiktigt tänkande på insatser i skolan. Språkstörning är en funktionsnedsättning 
som yttrar sig på olika sätt i olika skeden av livet. Att få med dessa olikheter av 
hur språkstörning kan se ut i den vardagliga situationen är viktigt. 

• Språkstörningens inverkan på social kompetens och personlig utveckling. 
Funktionsnedsättningen medför många gånger svårigheter med att ta initiativ till 
sociala kontakter och detta har också inverkan på den personliga utvecklingen för 
individen. 

• Geografisk spridning som visar olika förutsättningar, olika förhållningssätt, skilda 
erfarenheter och olika tillgång till resurser.

21



• Särskild uppmärksamhet ska riktas på flickornas situation. De flesta barn och unga 
med språkstörning är pojkar. Flickor med språkstörning märks inte lika mycket 
och kan därför vara svåra att upptäcka.

Malena Sjöberg, journalist och författare med inriktning på funktionshinder och samhälle 
anlitades för att skriva boken. För att komma i kontakt med familjer som ville medverka i 
boken tog vi kontakt med leg. logoped Ylva Segnestam och special- och talpedagog Agneta 
Ahlin, vid Specialpedagogiska institutet Resurscenter Tal och Språk. I projektet har vi 
kommit i kontakt med många föräldrar, men tyvärr så har de flesta föräldrar vi möter inte så 
goda erfarenheter av sina barns skolsituation. Ylva och Agneta har genom sina arbeten 
kommit i kontakt med många barn och föräldrar och vi behövde deras hjälp för att ”hitta goda 
exempel”. Ylva och Agneta har också varit med i arbetet i referensgruppen för boken. 
Malena reste runt i Sverige och intervjuade barn, föräldrar och lärare. I boken får läsaren ta 
del av sju familjers berättelser om sina barns vardag i skolan och i olika undervisningsformer. 
Genom att familjerna delar med sig av sina erfarenheter kan andra föräldrar få idéer och svar 
på sina funderingar. Även personal som har betytt mycket för barnets lärande delger sina 
tankar om undervisningen. Boken vänder sig i första hand till föräldrar och andra närstående. 
För att en elev med språkstörning ska få ett bra stöd i skolan krävs det inte bara kunskap och 
förståelse hos lärare utan även hos skolledning och kommunledning. Därför vänder sig boken 
även till beslutsfattare samt personal inom skola och fritidsverksamhet. Bokens titel blev 
”Ibland låtsas jag att jag förstår, en bok om elever med språkstörning”.

Förutom avsnitten med de intervjuade familjerna, innehåller boken ett kapitel av logoped 
Ylva Segnestam om språkstörning, ett kapitel om mänskliga rättigheter, en diskussion om 
skolform, betyg, hjälpmedel mm. Boken innehåller även en DAISY text och ljudskiva. 

Häfte om språkstörning hos skolbarn
Det andra materialet som förbunden har tagit fram är häftet ”Språkstörning hos barn och 
unga i skolåldern”. Det har skrivits av leg. logoped Anna-Karin Arnald som har arbetat i en 
språkklass där hon har mött många barn. Häftet vänder sig till föräldrar och anhöriga men 
även till personal som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och unga med språkstörning. I 
häftet beskrivs bland annat språkutveckling i skolåldern, vad är en språkstörning och vad 
beror det på, innebörd och konsekvenser i skolan och vad händer sen? I häftet ges också tips 
på vad du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn med språkstörning och vad skolan kan 
göra för att hjälpa eleverna.

Häfte om språkstörning i kombination med flerspråkighet
Förbunden har genom projektet haft ett samarbete med Språkens Hus i Malmö, ett center för 
språkstörning i kombination med flerspråkighet vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. 
Hälften av de barn som remitteras till logopedmottagningen vid Universitetssjukhuset MAS är 
flerspråkiga barn med språkstörning. Forskning visar att risken för att flerspråkiga barn uteblir 
från förstagångsbesöket är mer än dubbelt så stor jämfört med enspråkiga barn, och risken för 
att interventionen avslutas genom att barnet uteblir är nästan fyrdubblad. Det finns därför ett 
intresse från Språkens Hus att nå ut med kunskap om språkstörning och hur den fungerar i 
relation till flerspråkighet till föräldrar. Ett sätt att förmedla kunskap är genom 
informationsmaterial. Därför har ett häfte om ”Språkstörning i kombination med 
flerspråkighet” tagits fram. Häftet har skrivits av Eva-Kristina Salameh som är leg. logoped 
och verksamhetsansvarig för ”Språkens Hus” vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Hon 
har lång erfarenhet av att möta föräldrar och arbeta med flerspråkiga barn som har en 
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språkstörning. I Malmö är flertalet av de invandrade familjerna arabisktalande och häftet har 
översatts till arabiska.

Spridning av informationsmaterial

Boken trycktes i 2000 ex och efter ett år har ca hälften skickats ut genom beställningar. Häftet 
”Språkstörning hos barn och unga i skolåldern” trycktes i 2000 ex och samtliga har gått åt 
efter ett år och 3000 nya exemplar har tryckts upp hösten 2008. 
Häftet ”Språkstörning i kombination med flerspråkighet” trycktes i 1000 ex på svenska och 
1000 ex på arabiska. Häftet på svenska fick vi beställa nytryck av efter ca 8 månader. Det på 
arabiska har vi inte fått beställningar på i samma utsträckning. Foldern om vårdbidrag har 
tagit slut men kan laddas ner som pdf-format från hemsidan. 

Utställare
Under hela projekttiden har projektledare deltagit vid olika konferenser som utställare med 
material som funnits inom förbunden. När det nya materialet blev klart i oktober 2007 har 
materialet funnits med på projektets egna konferenser, temadagar och föreläsningar. Vi har 
deltagit som utställare på Nationellt Centrum för läs-, skriv- och språkutvecklings konferens 
”Fokus på språkutveckling”, Skolforum i Stockholm, Svenska Förbundet för 
Specialpedagogiks konferens och Öppet hus på Röda Korsets språkförskola. Fler tillfällen där 
vi deltagit som utställare är Språkklasskonferens i Umeå, Dyslexiförbundets lärarkonferens i 
Trollhättan och i Falun, Dyslexifondens konferens i Stockholm, FaRsS (Projekt Familjens 
Rätt till det skrivna Språket) Dysleximässa i Hallsberg, Bamse språkförskola öppet för 
studiebesök och SFFL Svensk Förening för Foniatri och Logopedis Kongress.

Annonser
Att annonsera är kostsamt och det är svårt att veta hur väl en annons når ut. Vi valde att 
annonsera i Specialpedagogik nr 2/2008 och i Lärarnas tidning nr 6/2008 i första hand. Det 
har också varit annons i Studieförbundet Vuxenskolans tidning Impuls. 

Artiklar om materialet
Artiklar om boken och häftena har varit införda i följande tidskrifter; Specialpedagogiska 
skolmyndighetens (f.d. Specialpedagogiska institutet) tidning Lika Värde, Svensk Förening 
för Foniatri och Logopedis Tal & Språk, Logopednytt, Specialpedagogik, ABFs nyhetsbrev 
till ABF och medlemsorganisationer samt i handledardelen till Grundskoletidningen.

Reflektioner
Genom annonsering, artiklar och utställningar har materialet fått mycket god spridning. Vi 
märker av ett stort intresse för materialet genom alla de beställningar som kommer. 
Beställningarna kommer från föräldrar, personal i skolor, elevhälsa, habilitering, 
förvaltningar, logopedmottagningar, bibliotek, läromedelscentraler, studerande m fl. Både 
boken och häftena används också som kurslitteratur för utbildningar inom tal och språk.
Det har kommit många positiva kommentarer om både boken och de båda häftena. Många 
har sagt att boken är mycket bra skriven. Vanliga synpunkter på häftet om språkstörning och 
flerspråkighet är att det är mycket bra och tydligt skrivet på ett lättförståeligt sätt. Spridning 
av informationsmaterialet och beställningslistor har även gjort att det har kommit fler 
beställningar av det material som fanns sedan tidigare ”Språkstörning hos förskolebarn” och 
”Språkstörning – Lots till samhällets stöd”. Det är mycket glädjande att förbundens material 
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kan bidra med ökade kunskaper om språkstörning för att barn och unga ska få så god 
inlärning och en så bra och fungerande skoltid som möjligt.

Familjestöd

Nätverksarbete
Afasiförbundet/Talknuten och Rikförbundet DHB har innan samarbetet började arbetat med 
att nå föräldrar runt om i landet. Talknuten via nätverksarbete och DHB via arbete i distrikten. 
I samarbetsprojekten har det varit ett viktigt arbete att skapa tillfällen där föräldrar får 
möjligheten att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Många föräldrar känner sig 
mycket ensamma i sin situation och det finns ett stort behov av att få träffa andra som förstår 
vad en språkstörning är och som förstår vad man känner och talar om. Det är också genom 
kontakten med föräldrar som vi kan få en bild av hur det ser ut och fungerar för barn med 
språkstörning i förskola och i skola samt hur stödet ser ut för föräldrar och syskon. Det är 
dessa kontakter och erfarenheter från föräldrarna som utgör grunden för det intressepolitiska 
arbetet inom projektet. 

Under åren har det varit många träffar med föräldrar runt om i landet. Förhoppningen har varit 
att få igång nätverk av föräldrar som kan stötta varandra och som kan vara ett stöd för 
föräldrar som nyligen fått en diagnos på sitt barn. Ett föräldranätverk kan också vara en kraft 
som kan påverka kommunen hur stödet ser ut och blir för barnen. 

I arbetet med att skapa nätverk har upplägget varit så att projektledare har efter förfrågan från 
förälder bjudit in de som är medlemmar i länet till en föräldraträff. Inbjudan har också 
skickats till logopedmottagningar runt om i landet samt funnits på projektets hemsida 
www.sprakstorning.org. Ibland har också personal i språkklasser kontaktat projektledare och 
haft önskemål om och sett behovet av att skapa ett föräldranätverk. Projektledare har varit 
med som uppstartare och samtalsledare, oftast vid tre till fyra mötestillfällen. Det tar ofta tid 
innan föräldrar lär känna varandra och känner att de vill fortsätta träffas i ett eget nätverk. 
Ibland har det varit så att föräldrarna träffats tre till fyra gånger då projektledare funnits med 
och att man sedan känt att det har räckt med de tillfällena. Det kan vara så att ett par föräldrar 
hittat varandra och utbytt kontaktuppgifter och de har känt att det har varit bra och tillräckligt 
med den kontakten. En del nätverk som har startats har pågått ett tag men har efter en tid 
ebbat ut och man har inte längre kontinuerliga träffar och aktiviteter. 

Det finns, när samarbetsprojektet avslutas, flera nätverk runt om i landet där föräldrarna 
träffas ett par gånger per termin och ibland också gör aktiviteter för hela familjerna. Som 
exempel på familjeaktiviteter kan vara att ha en familjepicnic, att gå till en simhall eller att 
besöka ett roligt museum. Hösten år 2008 finns det föräldranätverk i Luleå, Örnsköldsvik, 
Härnösand, Västerås, Uppsala, Stockholm, Huddinge, Danderyd, Nacka/Värmdö, Finspång, 
Linköping, Jönköping, Göteborg och Kalmar. 

Afasiförbundet har ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet har därför 
också haft ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan när det gäller att utveckla 
föräldranätverken. På flera orter har föräldranätverken haft sina träffar i form av en 
samtalscirkel inom Studieförbundet Vuxenskolan och därmed har man kunnat ta del av deras 
lokaler och hjälp när det gäller utskick men också reklam för att gruppen finns. 
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Under åren som de två projekten pågått har det varit föräldraträffar på följande orter:

Luleå
Umeå
Lycksele
Dorotea 
Örnsköldsvik
Härnösand
Mora
Örebro
Tierp
Uppsala
Norrtälje
Bålsta
Stockholm
Nacka 
Danderyd
Södertälje
Västerås
Kungsör
Nyköping
Finspång
Linköping
Borås
Göteborg
Uddevalla
Jönköping
Nässjö
Eksjö
Oskarshamn
Kalmar
Helsingborg
Lomma
Malmö

Projektet har vid två tillfällen haft studiecirkel på distans för föräldrar. Det har varit ett sätt att 
nå föräldrar som har äldre barn i skolåldern och ge dem möjligheten att möta andra föräldrar 
och få diskutera hur man kan stötta barnet. Projektledare gick en kurs i distanscirkel via 
Studieförbundet Vuxenskolan och kunde sedan ha studiecirkeln via Internet. Föräldrarna hade 
först en träff i Stockholm där man gick igenom upplägget av cirkeln och hur man skulle gå till 
väga för att kunna föra diskussioner på nätet. Föräldrarna kom från olika delar av landet, från 
både norr, söder, väster och öster. Efter träffen fortsatte studiecirkeln och diskussionerna via 
Internet. 

Projektledarna har också deltagit vid föräldramöten i Språkförskolor eller Språkklasser och 
informerat föräldrar om projektet och vad man kan erbjuda för stöd till föräldrar. Vid flera 
tillfällen har önskemålet varit att förutom att berätta om projektets arbete också tala om vad 
det finns för råd och stöd i samhället och att delge erfarenheter av hur det är att vara förälder. 
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Projektet har under åren deltagit vid föräldramöten vid följande förskolor eller klasser:
Språklådan i Uppsala
Föräldraföreningen DHB Hällsbo i Sigtuna
Hackstaskolan tal och språk i Åkersberga
Röda Korsets språkförskola på Lidingö
Huddinge tal och språkskola i Huddinge
Vårängens språkförskola i Huddinge
Nybodaskolan i Tyresö
Tal- och språkklasserna i Haninge
Högalundsenheten i Norrköping
Språksam i Linköping
Västervångskolan tal och språk i Landskrona

Under projektets tid har kontakt och samarbete utvecklats med rådgivare inom fd 
Specialpedagogiska institutet nuvarande Specialpedagogiska skolmyndigheten. I mellersta 
regionen har informationsmöten riktade till föräldrar varit vid två omgångar under åren och i 
västra regionen en gång. Vid informationsmötena har rådgivare informerat om myndigheten 
och vad de kan erbjuda för stöd och projektet har berättat om sin verksamhet för föräldrar och 
barn. Möten har varit i orterna Nyköping, Linköping, Västerås, Örebro, Karlstad, Falun och 
Skövde.

Reflektioner
Det har varit en långsam process med att försöka skapa nätverk av föräldrar. Projektledare 
har behövt vara med vid flera tillfällen på samma ort för att få föräldrar att känna sig som en 
grupp som kan ge varandra stöd. Många föräldrar har ett stort behov av att få ”prata av sig”, 
att få samtala med andra i liknande situation och flera har uttryckt att det är skönt att känna 
att man inte är ensam utan att det finns flera som har liknande erfarenheter. För att ett 
nätverk ska bildas och bli levande med föräldraträffar och familjeaktiviteter behövs en eller 
ett par föräldrar som är intresserade av att hålla ihop en grupp och som driver på för att 
skapa mötestillfällen. Det är inte alltid det har funnits föräldrar som är villiga eller som har 
förmågan att hålla igång ett nätverk. På flera orter har föräldrarna känt sig nöjda med att ha 
fått träffats de gånger som projektledare funnits med och man har inte just då känt behov av 
att ha fler träffar eller att skapa ett föräldranätverk. Många gånger har föräldrar ändå fått 
kontakter med varandra och kan fortsätta ha kontakt via e-post eller telefon även om det inte 
skapats ett större föräldranätverk. Att två föräldrar hittar varandra och kan ge varandra stöd 
kan i sig ses som ett litet nätverk. 

När föräldrar träffas i en grupp är det inte alltid säkert att föräldrarna har barn i samma 
ålder. Flera i en grupp har kanske yngre barn i förskoleåldern och så finns det en eller ett par 
föräldrar som har barn i skolåldern, som kanske t o m har barn i gymnasieåldern. De som 
har yngre barn tycker ofta det är givande att få ta del av erfarenheterna från de föräldrar som 
har äldre barn. För de som har äldre barn kanske det inte är lika givande utan man vill möta 
föräldrar som har barn i ungefär samma ålder som man själv. Det gör att det ibland är svårt 
att skapa bra grupper av föräldrar som känner att det är givande att fortsätta att träffas i ett 
nätverk. Nätverk är något som kan komma och gå och det är givande den tid nätverket finns 
och fyller då ett stort behov. Det behöver inte betyda att behovet av att träffa andra för alltid 
är borta utan att just för tillfället så är man nöjd med de kontakter man har och orkar inte 
och har inte tid att aktivera sig mera. Behovet av att träffa andra föräldrar går ofta i perioder. 
När man precis fått diagnosen på sitt barn är det viktigt och om barnet sedan får bra stöd så 
avtar behovet av att utbyta erfarenheter med andra. När det fungerar bra för barnet så känner 
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man sig som förälder lugn och trygg. När barnet under sin utveckling får förändrat behov av 
stöd eller att stödet minskar eller blir annorlunda, då känner man igen som förälder ett stort 
behov av att träffa andra föräldrar. De föräldrar som projektet oftast kommit i kontakt med 
är de föräldrar som inte har så goda erfarenheter av sitt barns förskole- eller skolsituation. 

Projektledarna inom projektet upplever att många föräldrar är i behov av stöd från andra för 
att orka kämpa att barnet ska få det stöd de har rätt till men också att själva orka ge barnet 
all den tid och det stöd som det behöver i vardagen. Det är inte alltid som man som förälder 
mäktar med att göra de anpassningar i vardagen som krävs och stötta barnet i den 
omfattning som det är i behov av. Det ställs stora krav på föräldrar idag att man ska finnas 
till hands för sitt barn och kunna hjälpa till med läxor och uppgifter från skolan. Ett barn 
med språkstörning behöver ofta få anpassningar i skolan och få möjligheten till hjälpmedel 
för att inlärningen ska ske på bästa möjliga sätt. Anpassningar och hjälpmedel behövs också 
i hemmet. Som förälder ska man kunna hantera dessa anpassningar och lära sig om 
hjälpmedel och andra program som kan vara bra för barnets inlärning. Många gånger får 
man som förälder vara mycket flexibel i sitt tänkande och hitta andra sätt där barnet kan 
lära. Det är inte alltid så lätt att man som förälder på egen hand hittar lösningar på problem. 
Många barn med språkstörning har också bekymmer med att få kompisar. Föräldrarna måste 
även när barnen blir äldre finnas till hands och ordna med kamratkontakter och försöka hitta 
fritidsaktiviteter som passar för barnet. 

Vi önskar att det fanns ett uppbyggt system för föräldrastöd i kommunerna som kan stötta 
föräldrar och familjerna som helhet när de får ett barn med en funktionsnedsättning. 

Föreläsningar via Nätverken
I arbetet med att starta upp föräldranätverk runt om i landet har projektet vid ett första möte 
ofta bjudit in logopeder som föreläsare för att berätta om språkstörning och vad det innebär. 
Det har varit ett sätt att sprida information om språkstörning men också en möjlighet för 
föräldrar att ställa frågor och få svar. Det har också varit en bra inledning på fortsatta 
föräldraträffar. Ett exempel är en föreläsning i Härnösand med logoped Astrid Frylmark som 
berättade om språkstörning och vad det kan få för konsekvenser. 
Vid några tillfällen har föräldranätverk haft önskemål om att ordna föreläsning för nätverket 
med föreläsare från regionen. Projektet har då stöttat genom att betala eventuella arvoden till 
föreläsare. Ett exempel på det är t ex Föräldranätverket i Göteborg som vid några tillfällen 
ordnat föreläsningar som berättat om olika ämnen som nätverket önskat få mer kunskap om. 

Reflektioner
Det har varit ett bra sätt att inleda föräldraträffar med en föreläsning som kan intressera 
föräldrar. Oftast vill föräldrarna träffas igen och ibland har det utmynnat i att ett 
föräldranätverk har skapats. Att nätverken tar initiativ till att bjuda in föreläsare har varit 
mycket positivt. Föräldrarna har själva kunnat medverka till och påverka vad man vill ha 
mer kunskap om och projektet har inte haft ansvaret att arrangera själva föreläsningen utan 
det har nätverket ordnat.   
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Familjehelger
Under projekttiden har vi ordnat familjehelger vid 5 tillfällen.

När Var Deltagare
4-6 juni 2004 Stiftsgården Stjärnholm

Södermanland
12 familjer, 21 vuxna, 13 barn ålder 8-12, 
15 syskon ålder 1,5-13

3-5 juni 2005 Stiftsgården Stjärnholm 
Södermanland

13 familjer, 22 vuxna, 13 barn ålder 6-8, 
12 syskon ålder 1,5-17

19-21 augusti 2005 Rättviks stiftsgård 
Dalarna

10 familjer, 18 vuxna, 10 barn ålder 9-14, 
11 syskon ålder 1-19

9-11 juni 2006 Ansgarsgården nära Flen
Södermanland

12 familjer, 21 vuxna, 13 barn ålder 7-11, 
10 syskon ålder 3 mån-14 år

24-26 augusti 2007 Lägergården Munkviken 
Västerbotten

12 familjer, 21 vuxna, 12 barn ålder 10-14, 
9 syskon ålder 2,5-14

Familjehelgerna har i stort sett haft samma upplägg varje år. Familjerna har anlänt på fredag 
eftermiddag. På kvällen har vi haft en samling för alla då ledare och familjerna har presenterat 
sig. Det har vi gjort på olika sätt, familjerna har ritat av sig själva och/eller gjort charader om 
ett gemensamt intresse. Sedan har föräldrarna i grupp berättat lite mer om sina barn. 
Språkgruppen och syskongrupperna har under tiden tillsammans med sin ledare gjort ”lära-
känna-lekar”. På lördag förmiddag och eftermiddag har föräldrarna haft föreläsningar och 
barnen har haft egna aktiviteter med sina ledare. På kvällen har det varit någon gemensam 
aktivitet som brännboll, korvgrillning eller allsång. Söndag förmiddag har det varit 
föreläsning och aktiviteter igen. De flesta gånger har barnen avslutningsvis spelat upp en 
föreställning för föräldrar och syskon. De har varit utklädda och haft massa rekvisita. Det har 
varit musikaler och cirkusföreställningar.

På gårdarna fanns det goda möjligheter till många olika aktiviteter förutom de som ledarna 
ordnade själva. Till exempel olika bollspel, lekpark, paddling, samarbetsbanor och 
naturligtvis bad. Med på varje helg har vi haft sex eller sju ledare. Två eller tre logopeder och/
eller specialpedagog till språkgruppen och tre eller fyra ungdomsledare till syskongrupperna.

Föreläsare vid de olika familjehelgerna har varit: 
Stjärnholm 2004:. Birgitta Sjöberg, leg psykolog och barnpsykoterapeut, ”Samtal om 
föräldraskapet – strävan och strul”, Torbjörn Lundgren, författare och verksam inom 
Dyslexiförbundet FMLS, ”Läs- och skrivsvårigheter, vad är det och hur kan man som 
förälder hjälpa till?” och Björn Gustafsson, psykolog, ”Sensomotorisk träning, vad är det?”
Stjärnholm 2005: Torbjörn Lundgren, ”Läs- och skrivsvårigheter, vad är det och hur kan 
man som förälder hjälpa till”?, Elisabeth Fernell, barnläkare, arbetar inom barnneurologi och 
barnhabilitering på Astrid Lindgrens Barnsjukhus ”Språkstörning och närliggande 
funktionsnedsättningar – symtom, bedömning/utredning och synpunkter på stöd och hjälp” 
samt Ingrid Toll, Specialpedagogiska institutet, ”En kartläggning av kommuners 
förutsättningar för att ordna utbildning med hög kvalitet för barn med språkstörning”.
Rättvik 2005:. Ann-Marie Alwin, speciallärare ”Erfarenheter från syskonsamtal”, Astrid 
Frylmark, chefslogoped, ”Språkutveckling och läsinlärning”, Ingrid Toll, Specialpedagogiska 
institutet, ”En kartläggning av kommuners förutsättningar för att ordna utbildning med hög 
kvalitet för barn med språkstörning”.
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Ansgarsgården 2006: Markus Björnström, leg logoped Talkliniken Danderyds sjukhus, 
”Läs- och skrivsvårigheter och åtgärder i skolan”, Agneta Ahlin, talpedagog Resurscenter tal 
och språk, Specialpedagogiska institutet, ”Självuppfattningen, i ett skolperspektiv, hos elever 
med grav språkstörning, vad kan det få för konsekvenser och vad man kan tänka på som 
förälder?”, Linda Ohlsson, vuxen med språkstörning och Susanne Loheman, Specialpedagog 
Specialpedagogiska institutet. Susanne redogör för sin intervjuundersökning med unga vuxna 
om deras tankar kring sitt funktionshinder – grav språkstörning och Linda berättar om sin 
uppväxt och hur det är idag. 
Munkviken 2007: Thomas Clausén, leg psykolog, Arvidsjaur, ”Självkänsla, självförtroende 
och självbild”, Jan Nylén, rådgivare inom Resurscenter tal och språk, Specialpedagogiska 
institutet, ”Erfarenheter av skolsituationen för elever med språkstörning”.

Föräldrarna har också haft tillfälle att diskutera i grupp. Exempel på frågor som vi förberett 
till gruppdiskussionerna; hur fungerar skolsituationen för era barn, vilket stöd får barnet, vad 
fungerar bra och vad fungerar sämre, hur önskar ni att det skulle se ut för era barn, kompisar, 
fritiden. Vi har också frågat efter synpunkter på Talknuten/DHBs arbete och önskemål om 
aktiviteter.

Kommentarer från utvärderingar:
Det är viktigt att man funderar igenom vilka föreläsare man presenterar och deras teorier 
som inte är självklart sanna. Mer tid för diskussion i samband med föreläsningarna. Det 
borde också anordnas ett mer ordnat "föräldrasnack". Ge gärna tips på vad man kan söka 
pengar för bidrag till resor till kommande läger. Ett stort tack för en jättefin helg.
Fantastiskt! Bra mix av föreläsningar. Toppen för barn i alla åldrar. Gärna detta två gånger/
år
Mer tid för gruppdiskussion. Skulle vara bra att höra hur det gått för dom som är lite äldre 
tex gymnasiestudier och arbetslivet osv. 
TACK FÖR ER ALLA "LEDARE! FÖR MYCKET GIVANDE HELG. VI HAR HAFT KUL!
Mycket trevligt. Det märktes dock att alla var diskussionssugna. En lista över 
barnet+diagnos situation och skollösning är kanske något att ge ut innan. Nu tog det halva 
tiden till att luska ut det. Tack för en mycket trevlig helg!
Jättebra att vi fick "föräldratid" att prata och diskutera. Skulle vara kul om man kunde få in 
"motion" också. Brännboll eller morgongympa eller gemensam morgonjogging t ex.
En sak som jag kom att tänka på nu i efterhand är kanske att ha ett tonårsläger för det  
kommer mer funderingar när de blir större + att då ha en eller flera ledare med 
språkstörning som kan prata med dem om deras gemensamma handikapp.
Efter denna helg fick vi åter nya krafter att kämpa vidare. Alla personer på detta läger bidrog 
på sitt sätt att nu orkar vi ta nya tag. Ni gör verkligen ett viktigt arbete!
Vi kan bara önska att det blir fler dagar till nästa gång, så man hinner umgås mera med 
föräldrarna. 
Kollo i en vecka är önskemål från vår dotter som hade så roligt. 
Allsångskvällen var uppskattad av alla, bättre än Allsång på Skansen. 
Ev ordna syskongrupps samtal, hur det är att vara syskon till någon med språkstörning. Hur 
man känner och att man får känna att man inte är ensam. 

Reflektioner
Till varje familjehelg har det varit fler anmälda än vi har kunnat ta emot. 
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Vi lärde oss efter första helgen hur viktigt det är att föräldrarna fick träffas själva en stund 
redan på fredagskvällen. Även för barngrupperna är det viktigt att snabbt lära känna 
varandra när man träffas under så kort tid som en helg. Föräldrarna uttrycker hur oerhört 
betydelsefullt det är att få möta föräldrar i liknande situation, som direkt förstår vad det 
handlar om. För barnen med språkstörning har det också betytt mycket att få träffa andra på 
ett läger. Vi har sett att barnen snabbt har blivit kompisar och sedan bytt adresser och hållit 
kontakt. För syskonen är det också viktigt att träffa andra.

Kollo
I juni 2008 anordnade projektet ett kollo för barn och unga med språkstörning. Kollot ägde 
rum den 5-8 juni på Stiftsgården Vårdnäs, som ligger ca 3 mil söder om Linköping. Det var 
tretton barn i åldrarna 11-15 som kom från olika delar av landet. Hälften av ungdomarna hade 
tidigare deltagit på en eller flera familjehelger, de andra var med för första gången. 
Ledargruppen bestod av projektledare, två logopeder, en sjuksköterska och två 
ungdomsledare. Under dagarna ordnades olika aktiviteter som t.ex. gåtskattjakt, 
samarbetsbana, spårning, paddling, lekar, lägerbål, disco och ”Otympliska spelen”. Utöver 
dessa aktiviteter fanns det gott om fritid där man kunde välja att bada, fiska, spela kubb eller 
fotboll, pyssla, läsa eller ta det lugnt. Varje kväll avslutades med högläsning ur boken ”Benny 
Blixt och sega råttans hämnd”.

Reflektioner
Vi har tidigare, både vid familjehelgerna och i andra sammanhang, fått förfrågningar om att 
ordna kollo men då inte känt oss redo. Genom åren har vi anlitat ledare som vi lärt känna 
och som gjort ett fantastiskt jobb. När vi kunde få tillräckligt många ledare som också ville 
jobba på ett kollo kunde det bli av. Tack vare god planering och bra ledare blev det lyckade 
dagar. Några saker att särskilt lyfta och som fungerade bra är bildstöd till packlista och 
schema, jourrum med ledare om något barn inte kunde somna, samling före och efter 
aktivitet, bra ”sammanhållningslekar” som gjorde att alla var med i gruppen. I efterhand 
skickade vi, till varje barn, en CD-skiva, med bilder från kollot. Vi kunde också ha tänkt på 
att skriva dagbok till barnen och skickat med hem som minnesstöd.

Föreläsningar för föräldrar och personal
Under projekttiden har det varit flera föreläsningar som riktat sig till föräldrar som har barn 
med språkstörning. Eftersom ett samarbete utvecklades med några språkförskolor och 
språkklasser i Stockholms län har flera föreläsningar varit där. Projektet har också ordnat 
föreläsningar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan:
- Hur kan vi som föräldrar stimulera barnets språk i hemmet av talpedagog Yvonne 

Sjöberg
- Barns språkutveckling med logoped Ylva Hallberg
- Föreläsning för anhöriga om språkstörning 
- Föreläsning om tal- och språkutveckling för föräldrar, personal, anhöriga med Iris 

Samuelsson
- Föreläsning om språkstörning med Ylva Segnestam 
- Föreläsning om språkstörning med Päivikki Aarne
- Föreläsning om Läs- och skrivsvårigheter och åtgärder i skolan med Markus Björnström
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- Föreläsning om Språkstörning och dess konsekvenser med Gunilla Rejnö-Habte Selassie 
i Partille

I samarbete med Språkförskolor mfl i Stockholm:
- Föreläsning i Stockholm med Barbro Bruce om Språkstörning, vad är det och vad kan 

man göra?
- Seminariekväll ”Samtal kring att leva med språkstörning” med vuxen med språkstörning, 

syskon och förälder (2 ggr)
- Föreläsning ”Att stödja barns självkänsla” med Päivikki Aarne och Monica Hedenbro
- Föreläsning om Lyssning, minne och miljö – Betydelse för språkutveckling? Med Ylva 

Segenstam
- Föreläsning om självförtroende, självkänsla, självbild med Tomas Clausén

Övriga som projektet ordnat:
- Föreläsning i Malmö med Barbro Bruce om Språkstörning, vad är det och vad kan man 

göra?
- Föreläsning i Trelleborg med Barbro Bruce om Språkstörning och dess konsekvenser
- Föreläsning om Grundläggande frågor om dyslexi med Stefan Samuelsson i Linköping i 

samarbete med EfD, Engelska för dyslektiker
- Föreläsning om Stress och ansträngning hos föräldrar och syskon med Andreas Tallborn 

Dellve i Göteborg

Reflektioner
 Innan samarbetsprojektet startade hade Talknuten kontinuerligt haft mindre föreläsningar 
för föräldrar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan/Kungsholmen Norrmalm i 
Stockholm. När projektet började fortsatte man samarbetet och därför har det varit många 
föreläsningar i Stockholm. Ett samarbete utvecklades också under projektets tid med några 
språkförskolor och språkklasser i Stockholm där det fanns ett önskemål om att ordna 
föreläsningar för föräldrar. För projektet har det varit utvecklande att ha ett samarbete och 
en dialog med verksamheter i Stockholmsområdet, men det har medfört att tiden inte räckt 
till att ordna så många föreläsningar i andra delar av landet. Att ordna föreläsningar runt om 
i landet hade också inneburit högre kostnader för projektet. 

Föräldrahelger
I samarbete med Riksförbundet DHB har projektet anordnat två föräldrahelger. Syftet med 
helgerna har varit att föräldrar ska få kontakt med andra i liknande situation och genom att ta 
del av varandras erfarenheter få kraft och stöd i sin roll som förälder. En föreläsare som talat 
om föräldrakraft har deltagit och det har funnits utrymme för föräldrar att diskutera med 
varandra.

Telefonsamtal och kontakt via e-post med föräldrar
Under åren har det varit många telefonsamtal och kontakter via e-post med föräldrar. Många 
föräldrar kontaktar oss när de fått vetskap om att deras barn har en språkstörning. Det är 
mycket frågor och funderingar kring vad en språkstörning är och vad man som förälder kan 
göra. Det ställs också många frågor kring vad man kan få för stöd i förskola och skola och vad 
man har rätt att kräva. En del föräldrar har återkommit flera gånger med sina frågor och 
funderingar. Projektet har gjort en sammanställning av frågeställningar som förutom vid 
telefonsamtal och e-post också förekommit vid nätverksträffar och familjehelger. 
Sammanställningen finns redovisad i bilaga 2 som FAQ (Frequently Asked Question).
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Reflektioner
Det har känts som en viktig del av arbetet att finnas till hands för föräldrar och att försöka 
vara ett stöd. Det har många gånger varit svåra frågeställningar som det inte finns några 
enkla svar på. Ibland handlar det om att prata om vart man kan vända sig, vilka man som 
förälder kan kontakta för att komma vidare med en viss fråga. Som projektledare kan man 
känna att man inte alltid kan ge tillräckligt med bra råd och vara ett optimalt stöd för 
föräldrarna. Många föräldrar har svårt att hitta bra lösningar för sina barn och att få skolan 
att förstå problematiken och ge barnet rätt stöd. 

Hemsidan www.sprakstorning.org
I samband med att samarbetsprojektet startade skapades en hemsida som har adressen 
www.sprakstorning.org. På hemsidan finns information om projektet, vad som är på gång, 
information om språkstörning, om föräldranätverk, material som finns och tips på litteratur. 
Det finns också information om språkförskolor och språkklasser runt om i landet och tips på 
bra länkar. 

Reflektioner
 Projektet har löpande lagt in information om aktiviteter som är på gång inom samarbetet. 
Det fanns från början tankar på att föräldrar skulle kunna ställa frågor via hemsidan om 
språkstörning till en expertpanel. Det har inte genomförts på grund av att projektet inte 
prioriterat det. Det finns andra hemsidor där föräldrar kan ställa frågor och föra diskussioner 
med varandra och projektet har istället valt att länka till dessa hemsidor. Att ha en levande 
hemsida tar tid och ställer krav på att projektledare finns på plats som kan administrera det 
hela. Då det varit mycket resor inom samarbetet har inte hemsidan alltid varit så levande 
som projektet önskat. 

Vår uppfattning är att det är många som hittar till hemsidan. Vi har fått den informationen 
när vi mottagit beställningar och telefonsamtal. 

Nyhetsbrev
Under projektets tid har nyhetsbrev skickats ut till medlemmar ungefär två gånger per år. Där 
har projektet kortfattat redogjort för vad man har arbetat med.

Stöd till familjer med flerspråkiga barn

Språkstörning i kombination med flerspråkighet
Redan vid ansökan till det första treåriga projektet ”Barn med språkstörning” kom en fråga 
från Allmänna Arvsfonden om projektet kunde arbeta för barn med språkstörning och 
flerspråkighet. Vid den tidpunkten kände sig inte förbunden mogna och hade inte tillräcklig 
kompetens att arbeta även med barn som är flerspråkiga och deras föräldrar. Under projektets 
tid har förfrågningar om problematiken kring flerspråkighet och språkstörning förekommit 
och projektledare fick kontakt med personer som har kompetens om denna målgrupp. 

Universitetssjukhuset MAS i Malmö har vid logopedmottagningen en verksamhet som kallas 
Språkens Hus och som har specialiserat sig på flerspråkiga barn med språkstörning. Malmö är 
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i Sverige den mest etniskt blandande staden och 56 procent av barnen har ett annat modersmål 
än svenska. Detta avspeglar sig i remitteringen till logopedmottagningen och Språkens hus. 
En språkstörning hos ett flerspråkigt barn drabbar alltid samtliga språk, eftersom det är 
samma processbegränsningar, oberoende av språk, som orsakar en språkstörning. Flerspråkiga 
barn löper ofta risk att deras problem inte blir uppmärksammade utan ses som relaterade till 
flerspråkigheten i sig. 
Sedan år 2005 har projektet haft ett samarbete med Språkens hus och verksamhetsansvarig 
där, med dr och logoped Eva-Kristina Salameh. E-K Salamehs forskning visade på att det är 
signifikant färre flerspråkiga barn som remitterats via BVC till logopedmottagningen jämfört 
med enspråkiga. Det har visat sig att interventionen (behandlingen) av barn med 
språkstörning och flerspråkighet många gånger avslutas i förväg. Det händer också att barnen 
helt uteblir från besök vid logopedmottagningen. Av den anledningen började projektet ett 
arbete med att försöka nå gruppen föräldrar som har barn med språkstörning i kombination 
med flerspråkighet. Genom att få föräldrarna att förstå betydelsen av att barnet genomgår 
behandling och förstår språkstörningens problematik kan det få effekt på hur den fortsatta 
interventionen för barnet fungerar. Föräldrarna kan genom ökad kunskap kräva ett bättre 
omhändertagande av deras barn. 

Eftersom samarbetet med Språkens hus vid universitetsjukhuset MAS i Malmö inletts 
bestämde projektet att förlägga arbetet med att nå föräldrar till flerspråkiga barn till Malmö 
stad. Projektet fick kontakt med en förälder, Fadia Hassoun, som började arbeta deltid som 
projektassistent. Fadia talar arabiska och svenska. Då en stor del av befolkningen i Malmö är 
arabisktalande kändes det bra att ha en person som behärskar det språket. Arbetet handlade 
om att försöka nå föräldrar till flerspråkiga barn med information och kunskap om flerspråkig 
språkutveckling, språkstörning och samhällets stödinsatser samt försöka skapa 
föräldranätverk. Ett informationsbrev till föräldrar har tagits fram och översatts till arabiska. 
Brevet informerar kort om projektet och kontaktuppgifter till projektassistent och hemsida 
finns angivna. 

För att nå föräldrar har flera kontakter tagits med förskolor och skolor i Malmö, först och 
främst i stadsdelarna Rosengård, Hyllie och Fosie. Vid flera förskolor och ett par skolor har 
information lämnats muntligt och skriftligt till föräldrar vid föräldramöten. Det har också varit 
informationsmöten för föräldrar på förskolor. Då har en logoped berättat om språkstörning i 
kombination med flerspråkighet och vad det innebär och hur man som förälder kan stötta. 
Projektet har informerat om det lokala arbete. Med på informationsmötena fanns tolk. Efter 
informationsmötena har det vid ett par tillfällen varit fortsatta kontakter med föräldrar. Vid ett 
tillfällen ordnades en picnic för familjer i Hyllie. Flera föräldrar har haft enskilda samtal med 
projektassistent. Det har inte varit helt lätt att nå fram till föräldrar och få dem att komma på 
föräldraträffar som projektet ordnat trots att det finns en projektassistent som själv är 
flerspråkig och har ett barn med språkstörning. På informationsmötena däremot har det varit 
något lättare att få föräldrar att komma. En anledning kan vara att dessa möten skett på 
förskolan där föräldrarna har sina barn och personalen har talat för att de ska komma. 

Till vårdcentral och barnavårdsmottagning har informationsbrev lämnats ut som i sin tur kan 
lämnas ut till föräldrar. Information har också lämnats på bibliotek. Kontakt har också tagits 
med Patientforum vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Sveriges Television för Skåne 
och Blekinge, Sydnytt, har följt projektassistent under hennes arbete med att informera 
föräldrar och ett inslag sändes den 29 september år 2006 i tv. Projektet har också deltagit vid 
temadag på Rosengårds folkhögskola och där föreläst för kvinnor som går en utbildning där. 
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Språkens hus hade innan projektet började en hemsida där man berättar om sin verksamhet 
och där det finns information om språkstörning i kombination med flerspråkighet. Där finns 
också möjligheten för profession att ställa frågor som besvaras av logoped. Projektet har 
utvecklat en hemsida, www.sprakenshus-umas.se/arabic i anslutning till Språkens hus sida 
som riktar sig till föräldrar som är arabisktalande. Där finns information till föräldrar om 
språkutveckling, flerspråkighet och språkstörning, om stöd och rättigheter i samhället, tips på 
länkar och andra nyheter som kan vara intressanta. Det är också möjligt för föräldrar att ställa 
frågor som besvaras av logoped. 
Ett informationshäfte om språkstörning i kombination med flerspråkighet har tagits fram där 
med dr, logoped Eva-Kristina Salameh skrivit underlaget. Häftet finns på svenska och 
arabiska. Projektet hade tur att få kontakt med en bra översättare som fanns till hjälp både vid 
framtagandet av hemsida och vid häfte. 

Reflektioner
Det har varit ett svårt och mer komplicerat arbete än vad projektet först tänkte sig när man 
började arbeta med att nå föräldrar lokalt i Malmö. Det har tagit tid att förstå varandra och 
utveckla kontakter. En orsak kan vara kulturella skillnader som tar tid att överbrygga. De 
gånger vi har mött flerspråkiga föräldrar har det varit svårt att nå fram och få föräldrarna 
som grupp att vilja och också se poängen eller vinsten med att ha fortsatt kontakt med 
varandra. Att som förälder få utbyta erfarenheter och vara ett stöd för varandra. Vår 
uppfattning är att man inte vill tala om barnens bekymmer i grupp utan hellre samtalar med 
varandra inom närmaste familjen och ibland med någon utomstående men då gärna på egen 
hand. Det har därför varit svårt att ha en diskussion med föräldrarna om barnens 
språkutveckling och hur man som förälder kan hjälpa till att stötta barnet. Det har också 
varit svårt att få föräldrar att komma på ett möte eller en träff på kvällstid. 
Ett förslag att på ett bättre sätt nå föräldrar är kanske att försöka få ett samarbete med lokala 
föreningar där målgruppen finns representerad. Att i samarbete med föreningar och 
studieförbund skapa ett föräldraprogram där man kan informera om vilket stöd och vilka 
rättigheter som finns i det svenska samhället och också tala om barns utveckling och 
framförallt deras språkliga utveckling. För att nå föräldrar är det nog också nödvändigt att 
utveckla ett samarbete med olika kontakter som finns inom kommunen. Att t e x samverka 
med bvc, förskola, skola på ett bättre sätt. 
Arbetet med att ta fram en hemsida på arabiska tog mycket längre tid och var mer 
komplicerat än vad vi räknat med. I projektet har det också varit svårt att utveckla arbetet 
lokalt i Malmö då projektledare, som kan stötta projektassistent, varit stationerade i 
Stockholm och det funnits ett fysiskt avstånd. 

Övrigt

Afasinytt och Dialog
Till varje nummer av förbundens tidningar Afasinytt och Dialog har projektet haft med 
artiklar som riktar sig till målgruppen med språkstörning. Det har varit artiklar om vad som 
hänt i projektet t ex konferenser och läger. Ibland har föräldrar hört av sig och velat ha med en 
artikel om något ämne och när det varit nyheter som berör målgruppen har det skrivits artiklar 
om det som exempelvis förändringar inom skolpolitiken. 
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Artiklar om projektet
I tidningen Handikapp och Habilitering som ges ut av Stockholms läns landsting har det varit 
en artikel om projektet så även i tidningen Logopednytt. I Logopednytt har även artiklar om 
familjehelger och kollot skrivits av ledare som var med på lägren. I Dyslexiförbundet FMLS 
förbundstidning Läs och Skriv har projektledare intervjuats om sitt arbete. I tidningen 
Specialpedagogik har projektet fått med en artikel som handlar om projektet och om 
kommunikationsklasserna i Bodaskolan i Borås.

Föreningen Vi-S
Föreningen Vi-S (Vi med språkstörning) är en förening för vuxna med språkstörning. Flera av 
medlemmarna har tidigare gått på specialskolan Hällsbo. Projektet har deltagit vid flera 
årsmöten som föreningen haft och på så sätt haft erfarenhetsutbyte med varandra. 

Tal och Språkpriset
Svensk Förening för Foniatri och Logopedi, SFFL, tilldelade projektledare inom projektet sitt 
årliga pris. Motiveringen löd:”Tal och Språkpriset 2007 tilldelas Lisa Gunnarsdotter och 
Sofie Wikström för deras stora engagemang kring barn och ungdomar med språkstörning.  
Tillsammans har de i sitt arbete synliggjort målgruppen och fört samman barn/ungdomar, 
föräldrar och personal i möten samt skapat debatt och påverkat makthavare på alla nivåer.”

Reflektion
 För projektledarna kändes utnämningen mycket överraskande och det var fantastiskt roligt 
att få en sådan uppmärksamhet av sitt arbete. 

Referensgrupp metodbok
Eva Carlberg Eriksson lärare på Hällsboskolan har senaste året arbetat med att ta fram en bok 
som beskriver hur man i olika ämnen kan arbeta med äldre elever som har språkstörning. I 
referensgruppen finns projektledare med. 

Vägledande samspel/ International Child Development Programme, ICDP
International Child Development Programme (ICDP) eller Vägledande samspel är ett 
utbildningsprogram som utvecklades i början av 1990-talet av professorerna Henning Rye och 
Karsten Hundeide från Norge. Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande program som 
har som huvudmålsättning att omsorgskvaliteten för barn ska öka och förbättras. Programmet 
är ingen metod utan utgår från ett förhållningssätt till barn. Utgångspunkten är att barn har 
egna tankar, precis som vuxna, och en egen vilja och egna önskningar som ska respekteras. 
Målsättningen är att stimulera och utveckla samspel mellan barn och vuxna, barn och barn, 
vuxna och vuxna, i en positiv riktning. Att fokusera på det som är positivt och bra och på så 
sätt främja en god utveckling hos den man möter.  

Projektledare fick möjligheten att genomgå en grundkurs i Vägledande samspel/ICDP-
programmet som anordnades via Specialpedagogiska institutet. Efter genomgången kurs kom 
idén att introducera Vägledande samspel/ICDP för en föräldragrupp. En av projektledarna har 
därför efter genomgången grundkurs gått vidare till steg två för att bli en vägledare inom 
programmet. Valet av föräldragrupp föll på den referensgrupp av föräldrar som projektet haft 
under åren. Det kändes som en bra grupp att få introducera och testa programmets syfte och 
målsättning på. 
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Vägledande samspel/ICDP utgår från tre dialoger eller åtta teman i sitt program. Det är den 
emotionella dialogen, den meningsskapande och utvidgade dialogen och den reglerande 
dialogen. 

Referensgruppen har vid de senaste tre träffarna introducerats i Vägledande samspel/ICDP 
och gått igenom tankarna, syftet och teorierna bakom programmet. Deltagarna i gruppen har 
fått uppgifter att göra hemma inför nästa möte. Det har t ex handlat om att studera en dialog 
eller att redovisa en dialog man själv haft och koppla det till de teman som finns inom 
programmet. Vid mötestillfällena har det också visats film ur filmserien ”Människans barn” 
som tar upp olika delar av ett barns uppväxt som t ex självförtroende, självkänsla hos ett barn, 
tonårstiden och kontakterna med vuxenvärlden. Det har varit mycket diskussioner hur man 
kan koppla Vägledande samspel/ICDP till det man har sett i filmerna men också till de 
reflektioner man gjort i vardagen av t ex dialoger mellan andra personer i sin omgivning. 

Reflektioner
Det har varit mycket intressant att komma i kontakt med tankegångarna inom Vägledande 
samspel/ICDP och försöka ha det i åtanke i kontakter med barn och vuxna. Att programmet 
fokuserar på det som är positivt har känts bra och viktigt och programmet överensstämmer 
med den syn som finns inom barnkonventionen.
Att få introducera Vägledande samspel/ICDP för referensgruppen har känts bra då det redan 
var en etablerad grupp som har lätt för att diskutera olika frågeställningar. Det som varit 
mindre bra är att föräldrarna inom referensgruppen bor på olika orter långt ifrån varandra 
och det har medfört att vi inte har haft möjligheten att träffas så ofta. När vi har träffats har 
det tagit mycket tid eftersom det är långa resor och det är också kostsamt.  

Avslutning

Genom arbetet i projekten har vi nått ut med information, kunskap och stöd till många 
föräldrar. De olika personalgrupperna som projektet har haft som målgrupp har vi delvis nått 
ut till. Svårigheten har varit och är att nå beslutsfattare på olika nivåer inom kommun, 
landsting och stat. Det återstår fortfarande mycket att göra innan kunskap om språkstörning är 
känt hos allmänheten och professionen så att alla barn och ungdomar får rätt stöd inom 
förskola, skola, gymnasium och fritid. Det saknas ett kommunalt ansvar för att föräldrar och 
syskon ska få utbildning och stöd. Det finns behov av att fortsätta arbetet med att lyfta 
målgruppen i intressepolitiska sammanhang. Arbetet för flerspråkiga barn och unga med 
språkstörning och deras familjer är bara påbörjat. Ytterligare ett utvecklingsområde är att 
arbeta för unga vuxna i gymnasieåldern som så småningom ska ut i arbetslivet. Många 
föräldrar uttrycker behov av att få träffa andra föräldrar och de nätverk som finns idag 
behöver stöd i sin fortsatta utveckling. Det finns också behov av att erbjuda familjer 
möjligheten till läger och att det anordnas kolloverksamhet för barn eller ungdomar med 
språkstörning. 

Stockholm 2009-12-05
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Bilaga 1

Sammanställning av remissvar/brev/skrivelser
Framtagna av Afasiförbundet/Talknuten och Riksförbundet DHB:s samarbetsprojekt
”Barn och unga med språkstörning” Våren 2002 – september 2005
”Barn och unga med språkstörning i ett livsperspektiv” oktober 2005 – december 2008

När Innehåll Skickat till Resultat
Mars 2003 Svar på Visstidsutbildning vid statliga resurscenter, 

SOU 2002:106
Utbildningsdepartementet

Juni 2003 Svar på SOU 2002:120 ”Åtta vägar till kunskap – en ny 
struktur för gymnasie-skolan

Utbildningsdepartementet

Sept 2003 Svar på SOU 2002:121 ”Skollag för kvalitet och 
likvärdighet 

Utbildningsdepartementet

Våren 2004 Brev men info om projektet och språkstörning Försäkringskassan, Ansvarig för 
handikappstöd, Stockholms län, Västra 
Götaland, Jönköping, Dalarna

Föreläste en fm på Temadag för 
handläggare inom fk i Stockholm

Mars 2003 Skrivelse angående situationen för barn med 
språkstörning och deras föräldrar

Ansvariga inom landsting och kommun i 
Örebro

Brevsvar från verksamhetschefen 
med hänvisning till att de angivna 
nämnderna formulerar uppdragen 
för Barn- och 
ungdomshabiliteringen

April 2004 Brev men info om projektet och språkstörning Barnhälsovårdsöverläkare i Sverige Beställning på material
April 2004 Brev men info om projektet och språkstörning Funktionshinderombudsmannen i 

Stockholm
April 2004 Brev men info om projektet och språkstörning, med 

anledning av att två barn deltar i HOs Barnråd
Handikappombudsmannen

Maj 2004 Brev men info om projektet och språkstörning Stockholms Skolstödsenhet
Maj 2004 Brev men info om projektet och språkstörning Barnombudsmannen
Maj 2004 Kommentarer till handbok för skolskjutsförare Asa.zetterberg@svekom.se
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Maj 2004 Skrivelse angående behovet av språkklasser i 
Stockholms stad (tillsammans med Barn- och 
ungdomslogopeder i Stockholm)

Skolborgarrådet i Stockholm mfl Brevsvar med hänvisning till 
skolstödsenheten och S:t Örjans 
skolor, möte med St:Örjans skolor

Maj 2004 Skrivelse angående situationen för barn med 
språkstörning och deras föräldrar

Socialstyrelsen

Sept 2004 Brev med anl. av bemötandet i HOs barnråd Handikappombudsmannen Omnämnt i HO:s årsredovisning
Sept 2004 Underlag till motion Kontaktdagar i skolan mm Birgitta Sellen och Viviann Gerdin (c) Motion 2004/05: Sf253
Sept 2004 Underlag till motion Elever i behov av särskilt stöd Inger Davidsson m.fl. (kd) Motion 2004/05:Ub479
Okt 2004 Skrivelse angående avslag om vårdbidrag Kammarrätten i Göteborg Avslag
Okt 2004 Underlag Behov av stöd från Habilitering Beställarkontor Vård Stockholm Läns 

Landsting
Skriftligt i Fokusrapport 
”Habilitering i utveckling, 2005”

Nov 2004 Skrivelse Behov av stöd för barn och unga med 
språkstörning

Bilaga till familjs ansökan om LSS, 
Torslanda Stadsdelsförvaltning

Avslag, överklagan Länsrätt och 
Kammarrätt, slutligen 3 tim stöd i 
veckan

Nov 2004 Underlag Situationen för barn och unga med 
språkstörning och deras föräldrar

Socialstyrelsens utredning BAS – Barn, 
ansvar och samverkan

Nov 2004 Underlag om behovet av stöd för barn och unga med 
språkstörning

Moderaternas riksdagsgrupp Möte med Sten Tolgfors mfl 
angående Hällsboskolans 
avveckling mm

Dec 2004 Skrivelse tilläggsdirektiv elever med språkstörning i 
behov av teckenspråk

Utredning Teckenspråkets ställning Tilläggsdirektiv Dir 2005:100 
beslut 15 sept 2005

Mars 2005 Skrivelse angående SITs hantering av visstidsutbildning 
och information till föräldrar

Skolminister Baylan
För kännedom till Jan Rocksén och 
Anders Nordin

Svar att ministern tackar nej till 
möte pga tidsbrist och hänvisar till 
vårt möte med GD

Mars 2005 Skrivelse med Attention, FMLS, FDB, RBU, FA: ”Ge 
våra blivande lärare den kunskap de behöver – kunskap 
om dolda funktionshinder” inför obligatoriska kurser 
om dolda funktionshinder på lärarnas grundutbildning.

Skolminister Baylan, 
Utbildningsminister Pagrotsky

April 2005 Skrivelse behov av stöd enligt LSS Bilaga till familj i Torslanda kommun 
som överklagade stadsdelens, och 
länsrättens beslut

Avslag slutligen bifall till 3 tim 
assistentstöd i veckan.
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Dec 2005 Synpunkter angående Specialpedagogiska institutets 
ansvar för elever med språkstörning

Riksrevisionen

Mars 2006 Frågor om skolan /språkklasser/visstidsutbildning mm Till samtliga riksdagspartier Svaren publicerade i Dialog 2006/2 
och Afasinytt 2006/2

Maj 2006 Debattartikel ”Barn med grav språkstörning” – vems 
ansvar?

Aftonbladet Ej publicerad

Juni 2006 Brev angående bemötande av familjer i Torslanda Länstyrelsens sociala enhet i Göteborg, 
Kerstin Smedberg

Augusti 
2006

Skrivelse angående Nationellt centrum för språk-, läs- 
och skrivutveckling

Myndigheten för skolutveckling Mona 
Lansfjord och för kännedom SIT Jan 
Rocksén

Aug 2006 Skrivelse angående gymnasieutbildning i Örebro med 
riksintag för elever med grav språkstörning

Utbildnings- och kulturdepartementet

Mars 2007 Skrivelse angående neuropsykiatriska utredningar av 
små barn inom Stockholms Läns Landsting

Ordf. i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
och Beställarkontor vård Stockholms 
Läns Landsting

Svar sept 2007, ”...om logopeders 
medverkan i remissteam, diskutera 
med avtalshandläggare...”

Juni 2007 Angående handboken ”Mer än bara lite kul” HSO/BO Svar från /HSOBO vid ev ett 
nytryck ta kontakt med oss

Sept. 2007 Underlag till motion om språkverksamhet i Solna Maria Henriksson, ledamot Solna 
Okt 2007 Yttrande över delbetänkande Två nya statliga 

specialskolor (SOU 2007:30)
Utbildningsdepartementet

Nov 2007 Logoped till språkklass Hälso- och Sjukvårdsnämnden 
Stockholm

Svar feb 2008. Översyn under 2008 
av landstingets deltagande i 
språkförskolor, i huvudsak insatser 
till förskolebarn, tidiga insatser bra

Nov 2007 Skrivelse angående behov av utvecklingsarbete för barn 
och ungdomar med språkstörning 

Örebro kommun och Örebro läns 
landsting 

Möte med tjänstemän i maj 2008 
och i oktober 2008

April 2008 Behov av platser i språkförskola Skolborgarråden i Stockholm Svar juni 2008. Bamse 
språkförskola utökas. 
Utbildningsnämnden kan inte 
bestämma var stadsdelarna ska 
köpa platser.
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Aug. 2008 Yttrande över slutbetänkande Framtidsvägen – en 
reformerad gymnasieskola

Utbildningsdepartementet

Sept. 2008 Till utredaren för En ny lärarutbildning (U 2007:10) Utbildningsdepartementet
Sept 2008 Till utredaren för Bildandet av Statens skolinspektion 

(U 2008:04)
Utbildningsdepartementet

Förbunden gjort egna skrivelser:
Maj 2005 Skrivelse med anledning av referensgruppsmöte om 

åtgärder för skyddet av mänskliga rättigheter. 
Ärendenummer Ju 2004/11236/D

Justitiedepartementet

Sept 2006 Yttrande över slutbetänkande av utredningen ”Översyn 
av teckenspråkets ställning” SOU 2006:54

Socialdepartementet

Okt 2006 Yttrande över betänkandet ”Tänka framåt, men göra nu. 
Så stärker vi barnkulturen” SOU 2006:45

Utbildnings- och kulturdepartementet

Mars 2007 Synpunkter på återetablering av Hällsboskolan Utredning om statliga specialskolor – 
förutsättningar och ansvar U 2006:11

April 2008 Yttrande över slutbetänkande ”Ökad likvärdighet för 
elever med funktionshinder” SOU 2007:87

Utbildningsdepartementet
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Bilaga 2

FAQ

1 Vad är språkstörning?
2 Vad innebär en grav språkstörning? 
3 Vad menas med generell språkstörning?
4 Vad är verbal dyspraxi?
5 Vad kan man kräva för stöd till sitt barn i förskolan?
6 Vad kan man kräva för stöd till sitt barn i skolan?
7 Har man rätt till assistent?
8 Vilka hjälpmedel kan jag kräva för mitt barn i skolan?
9 Vad finns det för skolor i min region som har kompetens om 

språkstörning?
10 Vad finns det för förskolor i min region som har kompetens om 

språkstörning?
11 Vilka gymnasieskolor har kompetens om språkstörning i min 

region?
12 Jag upplever att läraren inte förstår vad mitt barns språkstörning 

innebär och bemöter barnet på fel sätt. Vad kan jag göra?
13 Det saknas kompetens om språkstörning på mitt barns skola. Vad 

kan jag 
göra?

14 Åtgärdsprogrammet som skolan gjort för mitt barn anser jag som 
förälder inte är tillräckligt bra. Vad kan jag göra åt det?

15 Skolan säger att de inte kan ge mitt barn stöd då det, enligt dem, 
inte finns tillräckligt med resurser. Vad kan jag göra?

16 Mitt barn har kommit in på en språkförskola i en annan kommun, 
men kommunen vägrar betala platsen och anser att det finns 
tillräckligt stöd i hemkommunen. Vad gör jag?

17 Hur kan jag träna mitt barn?
18 Kan ni ge tips på material som är bra för mitt barn med 

språkstörning?
19 Vilka hjälpmedel finns?
20 Kan man få hjälpmedel, t ex dator och program, att ha hemma?
21 Vart vänder man sig för att få hjälpmedel till mitt barn?
22 Kan ni ge tips på litteratur?
23 Hur kan man få tillgång till kurser i TAKK?
24 Vart ska jag vända mig för att göra en psykologutredning på mitt 

barn?
25 Vad kan jag göra om jag som förälder känner att utlåtandet på 

mitt barn, efter en utredning, inte stämmer?
26 Jag skulle vilja träffa andra föräldrar, hur gör jag?
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27 Ska man berätta för andra föräldrar i förskolan/skolan att mitt 
barn har en språkstörning?

28 Hur ska man förklara för syskon vad språkstörning är?
29 Ska man berätta att barnet har en språkstörning? Eller hur ska 

man förklara för barnet att det har en språkstörning?
30 Hur är det för vuxna med språkstörning? Kan man bo själv, ta 

körkort, arbete etc?
31 Hur gör man för att få fler logopeder till min region?
32 Hur gör man för att få mer tid hos logoped för mitt barn?
33 Finns det privatpraktiserande logopeder?
34 Kan man bli inskriven inom LSS om man har en grav 

språkstörning?
35 Vårdbidrag, vad är det?
36 Handläggare på försäkringskassan har ingen kunskap om 

språkstörning. Vad gör jag?
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