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Sammanfattning 

Det saknas en nutida nationell kartläggning av barnlogopedisk intervention. Tidigare studier 

har undersökt specifika enheter eller granskat interventionen historiskt. Syftet med 

föreliggande studie var att utifrån en enkät besvarad av kliniskt aktiva logopeder kartlägga 

det barnlogopediska behandlingsläget i dagens Sverige. Målet var att kunna beskriva 

interventionens karaktär samt vilka metoder och material som används. Enkäten bestod av 30 

frågor och riktade sig till logopeder som för tillfället var verksamma inom det 

barnlogopediska fältet, exklusive barnhabilitering. Totalt deltog 57 personer i studien och 

samtliga var kvinnor. 

 

Svensk barnlogopedi överensstämmer med rekommendationer i litteraturen gällande 

exempelvis genomsnittlig längd på behandlingsperioder och -kontakter, medan antalet 

individuella besök per vecka ligger under den frekvens som i forskning har visat sig vara 

effektiv. Indirekt intervention tillämpas av majoriteten, men huvudfokus ligger överlag på 

individuell direkt behandling. Litteraturen är inte enig vad gäller effektiviteten hos någon av 

de olika interventionsformerna. Av deltagarna använder 70 % evidensbaserade metoder och 

material i någon utsträckning. Mer studier av behandlingseffekt behövs inom flertalet 

interventionsområden för att stärka evidensen. Praxis och Metafon är de vanligast tillämpade 

behandlingsmaterialen, tillsammans med egenhändigt tillverkat material samt spel och bilder. 

 

 

Nyckelord: Tal- och språkstörning, barnlogopedi, intervention, Sverige 
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Inledning 

“Up till now, intervention research has been almost non-existent in Sweden.” (Hulterstam & 

Nettelbladt, 2002, s. 155) 

 

Det saknas en större kartläggning av den barnlogopediska interventionen i det moderna 

Sverige. Med tanke på vårdekonomiska faktorer och rätten till likvärdig behandling finns ett 

behov av en interventionsöversikt. Det är inte bara vilka metoder och material som tillämpas 

som är av intresse, utan även vad litteraturen säger om validiteten, evidensen och 

effektiviteten hos dessa. De tre sistnämnda faktorerna är en viktig del av den värdegrund som 

svensk sjukvård vilar på (Socialstyrelsen, 2009). Resultaten av föreliggande studie kan bidra 

till det ständigt pågående förbättringsarbetet av svensk klinisk sjukvård, där logopedi ingår 

(Vårdförbundet, 2013). 

 

Bakgrund 

Allmänt om språkstörning  

Språkstörning innebär att språkutvecklingen ligger avsevärt efter hos barnet jämfört med 

jämnåriga (Nettelbladt & Salameh, 2007). En språkstörning åtföljs ofta av kognitiva, 

sensoriska och/eller motoriska brister, men den egentliga störningen hos barn med 

språkstörning verkar främst vara begränsad till språket (Ellis Weismer, 2000). Enligt ICD-10 

(WHO, 2010) definieras språkstörning som en störning av språkutvecklingen förekommande 

under ett tidigt utvecklingsskede. Symtomen kan inte direkt förklaras av neurologisk 

problematik, avvikelser i talapparaten, sensoriska nedsättningar, kognitiv utvecklingsstörning 

eller miljöfaktorer (WHO, 2010). Språkförmågan kan delas in i domänerna fonologi, 

grammatik, semantik/lexikon och pragmatik, vilket innebär att barn med språkstörning kan ha 

svårigheter inom en eller flera av dessa områden (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

 

Föräldrars inflytande på språkutveckling 

Föräldrar spelar en viktig roll för barns språkutveckling. Föräldrar till barn som uppvisar 

tidiga tecken på språkstörning interagerar och pratar mindre med sina barn jämfört med 

föräldrar till typiskt utvecklade barn (Roberts & Kaiser, 2011). Logopeden kan ge vuxna i 

barnets närhet användbara verktyg för att underlätta barnets kommunikation. Ett sådant 

verktyg kan vara att den vuxne svarar med ledtrådar, prompting eller modellering av målord 

vid barnets försök till yttrande (Gardner, 2006). Andra kommunikativa områden som 
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påverkas av språkstörningen är graden av respons på barnets kommunikativa försök, antalet 

ord och mängden tal föräldrarna använder och föräldrarnas utvecklande av barnets yttranden. 

Detta kan bero på att barn med språksvårigheter inte kommunicerar på samma sätt som barn 

med typisk språkutveckling. De använder inte samma mängd kommunikation, förståeligheten 

och mottagligheten för språk är nedsatt och de har en försenad förmåga till delad 

uppmärksamhet (Roberts & Kaiser, 2011). Barn med typisk utveckling förefaller se språk 

som en kod att knäcka, medan barn med språkstörning tycks vara nöjda med förvärvande av 

endast de nödvändigaste delarna för kommunikation (Fey, 1986). 

 

Behandling av språkliga domäner samt talstörning  

Vikten av intervention 

En specifik språkstörning är sällan begränsad till endast en språklig domän. Därför måste 

logopeden vid intervention identifiera och uppmärksamma eventuella problem inom samtliga 

domäner (Gardner, 2006). Dock bör fokus så småningom främst läggas på grammatisk 

utveckling, när det finns problematik inom den domänen (Fey, Long & Finestack, 2003). 

Specifik träning är både värdefull och mätbar (Gardner, 2006) och intervention har visat sig 

ha stor effekt hos barn med fonologiska svårigheter eller expressiva lexikala problem. Den 

samlade evidensforskningen av intervention för barn med expressiva syntaktiska svårigheter 

har däremot givit ett tvetydigt resultat, speciellt vid kortare behandlingsperioder (Law, 

Garrett & Nye, 2003). 

 

Fonologisk intervention 

Fonologiska svårigheter manifesterar sig som olika förenklingsprocesser, till exempel av 

konsonantförbindelser. Barn med fonologisk språkstörning har ett tal som är svårförståeligt i 

någon grad (Nettelbladt, 2007)  och vid intervention tränas bland annat auditiv 

diskriminering, samt barnets förråd av fonem och konsonantförbindelser (Nettelbladt, 

Håkansson & Salameh, 2007).  

 

Metafon  

Metafon har aldrig varit avsett att fungera som ett terapiprogram utan kan istället ses som en 

teori som ligger till grund för träning vid behandling av fonologiska störningar (Dean & 

Howell, 1986/1992). Metafon har utvecklats med hjälp av trender inom inlärnings- och 

barnpsykologi. Barnet är en aktiv deltagare i interventionen och skapar tillsammans med den 
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vuxne ett metaspråk (Hulterstam & Nettelbladt, 2002), vars syfte är att kunna användas vid 

diskussioner om olika språkljuds egenskaper (Howell & Dean, 1994). Interventionen 

fokuserar på att uppnå en förändring i fonologiska processer istället för specifika språkljud. 

Målet är att utveckla barnets språkliga medvetenhet genom att uppmuntra barnet att reflektera 

över ljud och kommunikation (Dean & Howell, 1986/1992). När barnet uttalar ett ljud 

inadekvat sker ett kommunikativt sammanbrott som öppnar upp för metafonologiska 

diskussioner och barnet tillåts reparera sina fel (Howell & Dean, 1994). I Metafon förväntas 

barnet ta mer initiativ än i andra metoder. Interaktionen mellan barnet och terapeuten antas då 

bli mer symmetrisk (Hulterstam & Nettelbladt, 2002). 

 

Grammatisk intervention 

Grammatiska svårigheter yttrar sig generellt i ersättningar och utelämningar. Böjningar, 

ordföljd, kongruens och artiklar är vanligen påverkade (Håkansson & Hansson, 2007). Vid 

grammatisk intervention tillämpas modellstrategier och imitation i stor utsträckning. Syftet 

med behandlingen kan exempelvis vara träning av plural, kongruens och negationer 

(Nettelbladt et al, 2007). 

 

Lexikal intervention  

Till lexikala svårigheter räknas ordmobiliseringsproblem och ett begränsat ordförråd hos 

barnet. Bildspråk samt överordnade begrepp är ofta svårförståeliga och på detta följer ofta 

svårigheter inom fonologi och grammatik (Nettelbladt & Salameh, 2007). Corcoran Nielsen 

och Dinner Friesen utförde 2012 en studie där lexikal intervention skedde med hjälp av 

högläsning. Det visade sig att det går att förbättra ordförståelse, narrativ förmåga och 

produktion samt att barn lär sig fler ord genom tydliga instruktioner, upprepning av målord 

och genom att praktiskt arbeta med texter och högläsning (Corcoran Nielsen & Dinner 

Friesen, 2012). 

 

Pragmatisk intervention  

Vid svårigheter att samtala med andra människor såsom avbrott i samtalet, uteblivet svar eller 

hastigt byte av samtalsämne brukar man tala om pragmatiska svårigheter hos barnet. Vid 

pragmatisk problematik påverkas den kommunikativa förmågan och själva 

språkanvändningen (Nettelbladt & Salameh, 2007). I en behandlingsstudie av barn med 

pragmatisk språkstörning fokuserades interventionen bland annat på följande områden: 
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ögonkontakt, turtagning, lyssningsövningar, känsloövningar, flexibilitet (i tanke och 

handling), koncentration, sekvensering och berättande. Lärare och föräldrar var delaktiga i 

studien och båda parterna beskrev att de upplevde ett samband mellan interventionen och 

positiva förändringar i barnens beteende (Baxendale, Lockton, Adams & Gaile, 2013). 

 

Oralmotorisk intervention  

Till oralmotoriska svårigheter räknas en mängd olika problem såsom dregling, generell 

slapphet i muskulaturen, artikulationssvårigheter samt svårigheter med att tugga, dricka och 

svälja. Dysartri, dyspraxi/apraxi och försenad oralmotorisk utveckling är tre typer av 

oralmotoriska svårigheter som påverkar tal, klang och oralmotorik hos barn (McAllister, 

2008). I kliniska sammanhang tillämpas vanligen tre huvudkategorier av oralmotoriska 

övningar: aktiva övningar, passiva övningar och sensorisk träning. De aktiva övningarna 

syftar bland annat till att förbättra uthålligheten, styrkan och rörelseomfånget hos utvalda 

anatomiska strukturer. Målet med passiva övningar kan bland annat vara att lägga grunden 

för ett fungerande ätbeteende, genom att avlägsna atypiska orala reflexer och överkänslighet. 

Två sätt att uppnå detta är via massage och vibrationsbehandling (Arvedson, Clark, Lazarus, 

Schooling & Frymark, 2010). Eltandborste är ett verktyg som kan användas vid passiva 

övningar, eftersom sådana tillämpas vid behandling riktad mot normalisering av muskeltonus 

och desensibilisering av munhålan (Danderyds sjukhus, u.å.).  

 

Sensorisk träning innefattar till exempel applicering av elektrisk retning samt värme och kyla. 

Syftet med den här typen av träning kan vara allt från stärkt muskulatur till förbättrad 

sensorisk förmåga (Arvedson et al, 2010). För de patienter som har nedsatt eller bortfall av 

funktion kan hjälpmedel bli aktuellt. Ett exempel på hjälpmedel är gomplatta, som sänker 

gomtaket och underlättar på så sätt artikulationen för patienter med begränsad tungaktivitet 

(McAllister, 2008). Behandlingseffekten hos flertalet oralmotoriska övningar är emellertid 

dåligt beforskad, varför evidensen är relativt okänd (Arvedson et al, 2010). 

 

Praxis  

Praxis är ett terapiprogram och behandlingsmaterial utvecklat för barn med dyspraxi. Praxis 

bygger på inlärning genom träning av motorik, där särskilt fokus ligger på motorisk 

programmering och expressivt tal. Målet med terapin är att bygga upp adekvata 

automatiserade talmönster (Hellquist, 1996). Med hjälp av bilder lärs nya fonem in som 
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sedan används för att sätta ihop ord. Teorin bakom behandlingen bygger på tankarna där 

grundenheter, i det här fallet fonem, används för att skapa större enheter. Vid behandling 

börjar logopeden med att introducera enkla stavelser, för att sedan successivt öka 

svårighetsgraden och tillslut nå fram till sammanhängande tal (Nuffield Centre Dyspraxia 

Programme, 2012b). Träning bör ske en gång i veckan med hemarbete mellan tillfällena. 

Barnens föräldrar involveras i behandlingsgången så att träning kan ske oftare och bli mer 

regelbunden (Hellquist, 1996). En skillnad från annan artikulationsterapi är att Praxis utgår 

från de fonem barnet redan har, istället för att träna språkljud som fattas (Nuffield Centre 

Dyspraxia Programme, 2012a).  

 

Övergripande interventionstekniker  

Språklig intervention kan definieras på olika sätt. Det kan ses som något som sker så fort en 

interventionsagent, allt från kliniker till lärare, förälder eller syskon, reagerar på barnets 

beteende. Enligt denna definition krävs det att agenten medvetet reagerar för att gynna 

barnets kommunikationsutveckling, och att detta görs just för att barnet tros befinna sig i 

riskzonen för att utveckla en språkstörning (Fey, 1986). Bruce, Hansson och Nettelbladt 

(2007) såg ett samband mellan barnets språkliga nivå och mängden feedback från logopeden, 

speciellt gällande yttrandemedellängd (MLU). Detta kan kopplas till att ett barn med högre 

MLU ger klinikern mer verbalt material att kommentera kring (Bruce, Hansson & 

Nettelbladt, 2007).  

 

Effektiv språklig intervention kräver att logopeden noggrant följer fyra steg: a) undersökning 

av de tal- och språkmönster barnet följer, b) utvärdering av bakomliggande faktorer till dessa 

mönster med hjälp av lingvistisk kunskap, c) utvärdering av den inverkan mönstren har på 

barnets nuvarande sociala, beteendemässiga och kognitiva prestation samt d) utvärdering av 

den inverkan barnets nuvarande tal- och språkproblem kan ha på framtida språkliga, sociala, 

beteendemässiga och akademiska färdigheter samt kognitiv utveckling och 

beteendeanpassning (Gardner, 2006). Enligt Ellis Weismer (2000) tros barn med 

språkstörning ha en begränsad bearbetningskapacitet. Logopeden bör därför anpassa 

specifika uppgifter efter barnets förmåga och vid införandet av nya språkliga mål gäller det 

att ta det stegvis. Då kan barnet lättare fokusera på att bearbeta och lagra den nya 

informationen. Istället för att arbeta med fonem som generellt ses som tidigt utvecklade hos 

de flesta barn bör orden bestämmas utifrån individen (Ellis Weismer, 2000). 
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Interventionsperioder som varar längre än 8 veckor är att föredra (Law et al, 2003). Målet 

med interventionen ska vara att underlätta kommunikationen och minimera potentiella eller 

nuvarande brister utifrån ett socialt, beteendemässigt och akademiskt perspektiv, relaterat till 

språkliga svagheter. Behandling ska inte bara syfta till att få barnet att kunna imitera eller 

producera ett ord adekvat, utan även utveckla deras sätt att tänka om sitt tal (Gardner, 2006). 

 

Interventionsformer  

I en studie av Boyle, McCartney, O’Hare och Forbes jämfördes (2009) fyra 

behandlingsformer som används vid intervention för barn med språkstörning utifrån ett 

resultat- och effektivitetsperspektiv, men även med en ekonomisk aspekt i åtanke. 

Behandlingsformerna var individuell behandling, behandling i grupp, direkt behandling och 

indirekt behandling. Den sistnämnda behandlingsformen utfördes av logopedassistenter.  

Barnen i samtliga interventionsgrupper fick i snitt 38,12 behandlingstillfällen, à 30-40 

minuter, under en period av 15 veckor. När grupperna hade samma utgångsläge visade sig 

direkt individuell intervention vara dyrast och indirekt gruppterapi billigast. Det fanns inga 

signifikanta skillnader i behandlingsresultatet mellan grupperna. Dock fanns det individuella 

skillnader inom grupperna. Direkt behandling genererade emellertid ett mer jämnt resultat 

inom gruppen (Boyle, McCartney, O’Hare & Forbes, 2009). Gallagher och Chiat (2009) 

nådde en annan slutsats i sin interventionsstudie, där tre olika typer av intervention 

jämfördes: 1) intensiv direkt gruppintervention av logoped, 2) direkt och indirekt 

gruppintervention av logoped och personal på förskola och 3) ingen intervention alls. 

Resultaten visade att det var mest effektivt med intensiv direkt intervention. Det fastslogs 

också att konsultativ intervention i förskola inte alls ger samma effekt som direkt intervention 

(Gallagher & Chiat, 2009). När Law granskade interventionsformer visade resultaten att 

direkt intervention var mer effektiv än indirekt vid problematik relaterad till artikulation och 

fonologi. Indirekt intervention hade emellertid goda resultat vid impressiva svårigheter (Law, 

2004). Oavsett typ är någon form av intervention mer effektiv än ingen intervention alls 

(Gallagher & Chiat, 2009). 

 

I en studie av Robert och Kaiser (2011) framkom det att barn som fått specifik språkträning 

av sina föräldrar utvecklades mer jämfört med kontrollgruppen (Roberts & Kaiser, 2011). 

Som tidigare nämnts spelar föräldrar en stor roll i sina barns språkutveckling, vilket kan vara 

en anledning till att intervention där föräldrarna medverkar visat sig vara effektiv (Nettelbladt 
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et al, 2007). Om övningarna däremot inte utförs på det sätt det är tänkt kan barnet ledas mot 

fel produktion av målljud eller -fonem. Därför är det viktigt att föräldrar får stöd och träning i 

hur språkträningen ska utföras (Gardner, 2006). 

 

Interventionspedagogiker och -metoder 

Didaktisk och naturalistisk teori  

Språkinterventionsmodeller löper längs ett kontinuum från vuxenstyrd bordsträning (även 

kallat ett didaktiskt perspektiv) till ett naturalistiskt och interaktivt förfarande. Däremellan 

existerar blandformer, till exempel enhanced milieu language teaching, där den traditionella 

bordsträningen blandas med mer naturliga språkkontexter, som att barnets egna initiativ får 

stort utrymme i behandlingen (Bruce et al, 2007). 

 

Huvudfokus i den didaktiska metoden ligger på specifika förstärkningsprocedurer och 

tekniker kopplade till beteende. Logopeden väljer stimuli och förstärker lämpliga responser 

från barnet. Här ingår även den så kallade modelleringstekniken, då barnet inledningsvis 

lyssnar på yttranden innehållande målformen och därefter förväntas reproducera den. 

Målorden som används i metoden är förbestämda och utvalda i enlighet med den typiska 

språkutvecklingen (Bruce et al, 2007). En rent didaktisk metod står alltså i konflikt med Ellis 

Weismers (2000) tankar, där interventionen bör anpassas efter barnets nuvarande språkliga 

nivå. 

 

Tränar- och barnorienterad intervention  

Fey (1986) talar i sin tur om tränar- respektive barnorienterad intervention. Den förstnämnda 

kännetecknas främst av att klinikern bestämmer mål för behandlingen, tid och rum, typ och 

takt av stimuli samt typ och frekvens av förstärkning. Behandlingstillfällets struktur 

förbestäms av klinikern för att kunna understryka relevanta icke-verbala och verbala stimuli. 

Dessutom möjliggör det noggrann kontroll av irrelevanta stimuli. Denna interventionstyp 

framstår lätt som onaturlig och konstlad i jämförelse med den barnorienterade (Fey, 1986). 

 

Vid barnorienterad intervention ligger vad som ska läras in, samt var och när det ska ske, i 

barnets händer. Här uppnår klinikern hög naturlighet och det främsta målet med 

interventionen är att skapa en accepterande och mottaglig miljö, i vilken barnet motiveras att 

kommunicera spontant med den sociala partnern (Fey, 1986). Det är troligt att barn visar 
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större intresse för samtalsämnen de själva har valt (Bruce et al, 2007). Stödjande lek, även 

kallat facilitative play, väljs ofta som utgångsläge vid barnorienterad intervention. Där tillåts 

barnet själv välja material och hur det ska användas. Olika tillvägagångssätt finns för att 

underlätta interaktionen och därmed även språkutvecklingen. Objekt som kan vara 

användbara vid vanligt förekommande aktiviteter finns tillgängliga i rummet. Den vuxne 

väntar på barnets handling och lägger fram enkla språkliga stimuli, vilka kan associeras med 

barnets handlingar och uppmärksammade föremål (Fey, 1986). 

 

Skräddarsydd behandling  

Barn med språkstörning gagnas på olika sätt av olika interventionskontexter (Bruce et al, 

2007). En dynamisk intervention som anpassas efter barnet och olika situationer torde ge 

resultat då språkutvecklingen inte är statisk utan varierar. En kombination av didaktisk och 

samtalsbaserad intervention rekommenderas för att försäkra sig om god generalisering av 

språkförmågan (Warren & Yoder, 1994). De två interventionskontexterna kompletterar 

varandra genom att när de kombineras så belyses både barnets intressen och dess nuvarande 

språkliga förmåga (Bruce et al, 2007).  

 

Tidigare journalstudie av språkstörning och intervention 

Falk och Åhsberg (2011) studerade journaler från år 2000 respektive 2009 på en 

logopedenhet. Resultaten visade att barnens medelålder vid första besöket var 4;5 år vid båda 

mättillfällena. Däremot var åldersspannet mellan 2;0 och 8;5 år vid 2000 års mätning jämfört 

med 2009 då spannet var mellan 2;8 och 6;2 år. Majoriteten av barnen inremitterades 2009 

från Barnavårdscentralen (BVC) och näst vanligast var remisser från Öronkliniken (Falk & 

Åhsberg, 2011).  

 

Interventionsstart 

År 2009 tog det upp till 14 månader från nybesök till terapistart, förutom i vissa fall då 

behandlingen började redan vid första besöket. I genomsnitt inleddes terapi efter 2,4 

månader. Det yngsta barnet som togs i terapi var 3;3 år gammal och det äldsta var 6;1 år, 

medan medelåldern var 4;7 år. I genomsnitt gavs totalt tre behandlingstillfällen, men 

mängden varierade mellan en och nio gånger (Falk & Åhsberg, 2011). 
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Interventionsupplägg och -avslut 

De flesta barn fick individuell terapi och ett fåtal gruppterapi år 2009. Upplägget av terapin 

var relativt lika vid jämförelse av de båda åren; individuell fonologisk träning var vanligast 

och gällde då diskriminationsövningar och träning av specifika språkljud. Även 

konsonantförbindelser tränades. Grammatisk behandling innehöll bland annat träning av 

pluraländelser, kongruensböjning, meningsuppbyggnad, komparation, possessiva pronomen 

och motsatsbegrepp (Falk & Åhsberg, 2011). 

 

Fler barn fick pragmatisk behandling 2009 än 2000. Den pragmatiska förmågan övades 

genom att träna turtagning och att hålla en röd tråd i samtalet. Under behandlingstillfällena 

spelades spel, lades pussel, sorterades föremål och lektes rollekar. Bilder användes också, 

framförallt från Praxis och Embring. Logopederna var även måna om att inkludera 

föräldrarna i interventionen och hörde sig för om hemträningen varit effektiv. År 2000 hade 

barnen i genomsnitt varit inskrivna 1;3 år när kontakten avslutades och som längst 4;2 år. 

Avslut skedde främst i samråd mellan logoped och förälder vid båda mättillfällena (Falk & 

Åhsberg, 2011). 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att utifrån en enkät besvarad av kliniskt aktiva logopeder 

kartlägga det barnlogopediska behandlingsläget i dagens Sverige. 

 

Frågeställningar 

 Hur kan den barnlogopediska interventionen i Sverige karaktäriseras? 

 Vad används för metoder och material? 

 

Metod 

Försökspersoner 

Inklusionskriterierna vid urval av deltagare var kliniskt aktiva logopeder i Sverige som just 

nu arbetar inom barnlogopedi, specifikt med patienter vars primärdiagnos är tal- eller 

språkstörning. Exklusionskriterierna var logopeder som uteslutande arbetar inom andra fält, 

inklusive barnhabilitering, samt logopeder som inte längre är kliniskt aktiva inom det 

barnlogopediska fältet. 
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Pilotundersökning 

För att identifiera olika problematiska formuleringar gjordes en pilotundersökning, vilket 

Oppenheim (1992) förespråkar. En enkät skickades ut till fyra för tillfället kliniskt inaktiva 

logopeder för att granska frågeformuleringar och ge en ungefärlig svarstid. Tre av fyra 

svarade varav två gav synpunkter på ändringar. Ingen fråga tillkom eller togs bort.  

Svarstiden beräknades vara 15-20 minuter.  

 

Etiska överväganden 

Genom att svara på enkäten samtyckte logopederna till deltagande i studien. Den enda data 

om deltagarna som inkom var den de uppgav i enkätsvaren. I och med detta var deras 

identitet relativt skyddad. Om en deltagare hörde av sig med frågor fanns emellertid en risk 

att svaren kunde kopplas ihop med personen. Detta åtgärdades genom att redovisa varje fråga 

separat i resultatdelen, så att svaren inte kunde sammankopplas med individuella logopeder. 

Även i de fall där svarsfrekvensen var låg i enstaka landsting hotades anonymiteten för de 

logopeder som svarat. Detta löstes genom att landstinget inte analyserades i detalj, vilket 

även var lämpligt utifrån ett relevansperspektiv. 

 

Undersökningsmaterial 

En elektroniskt baserad enkät (bilaga 1) sammanställdes i Google Drive bestående av 30 

frågor om demografiska uppgifter och intervention. Inspiration hämtades från Monica Blom 

Johanssons avhandling om afasi (Blom Johansson, Carlsson & Sonnander, 2011a & b), samt 

från Falk och Åhsberg (2011). 

 

Procedur 

Enkäten skickades ut till 166 kliniskt aktiva logopeder via e-post, tillsammans med ett 

informationsbrev (bilaga 2), varav 17 föll bort av följande orsaker: avslutad tjänst, 

föräldraledighet, tjänstledighet, inaktiva mejladresser samt fel målgrupp. Efter halva 

svarstiden skickades även en påminnelse ut. Eftersom deltagarna ombads vidarebefordra 

enkäten till kollegor, är det slutliga antalet mottagare okänt. Totalt svarade 57 logopeder på 

enkäten. Övriga 92 personer svarade inte på enkäten av okänd anledning. E-postadresserna 

hittades via landstingens och privata mottagningars hemsidor, samt genom 

Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Fackförbundet DIK kontaktades, men de 

hade ingen möjlighet att ge ut e-postadresser.  
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Analysmetod  

Google Drive sammanställde automatiskt 14 frågor med procentsatser och diagram. 

Resterande 16 frågor sammanställdes manuellt. En mer detaljerad beskrivning av hur 

frågorna sammanställts finns i bilaga 3.  

 

Resultat 

Resultatet är baserat på den enkät som utformades och skickades ut till kliniskt aktiva 

logopeder runt om i landet. Totalt besvarades enkäten av 57 deltagare, men eftersom ingen 

fråga var obligatorisk att besvara så har ett antal frågor färre svar. 

 

Demografiska uppgifter 

Samtliga 57 deltagare var kvinnor och deras medelålder var 38 år, med ett spann från 23 till 

64 år. Svarsfördelningen från län till län är redovisad i figur 1, n=56 

 

 

Figur 1. Fråga 3: I vilket län är du verksam just nu? 

  

Av deltagarna arbetade 41 (75 %) på en logopedmottagning, åtta (15 %) arbetade på en privat 

mottagning/klinik, nio (16 %) arbetade inom en kommunal verksamhet och tre (5 %) 

arbetade inom en annan typ av verksamhet. Procentsatsen överskrider 100 %, då sex 
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logopeder angav att de hade flera arbetsplatser. Av logopederna hade 22 (63 %) varit 

yrkesverksamma mindre än fem år, fyra (11 %) hade arbetat 16-20 år, fem (14 %) hade 

arbetat 21-25 år, , tre (9 %) hade arbetat 26-30 år och en (3 %) hade arbetat över 35 år. Av 

logopederna hade 25 (70 %) arbetat mindre än fem år med barnlogopedi, fem (14 %) hade 

arbetat 16-20 år, tre (8 %) hade arbetat 21-25 år och tre (8 %) hade arbetat 26-30 år inom 

detta fält. 

 

Barnens ålder och besöksfrekvens 

De yngsta barnen som kom för nybesök var i genomsnitt 2;8 år, med ett spann mellan ett och 

sju år. De äldsta barnen var i genomsnitt elva år när de kom till logoped första gången, med 

ett spann på fyra till tjugo år. I genomsnitt tog det 1,4 månader från nybesöket till första 

behandlingstillfället. 

 

Deltagarna träffade i genomsnitt 13 barn per vecka, med ett spann på tre till 35 barn. I 

genomsnitt träffade logopederna varje barn 0,97 gånger per vecka, med ett spann på noll till 

fyra gånger. Den genomsnittliga längden på behandlingstillfällena varierade; nio logopeder 

(16 %) svarade mindre än 30 minuter, 43 (75 %) angav 31-45 minuter och fem (9 %) svarade 

46-60 minuter. En genomsnittlig behandlingskontakt varade i 1;7 år och en genomsnittlig 

behandlingsperiod pågick 3,2 månader. Tio deltagare angav behandlingsperiodens längd i 

antal tillfällen. Spannet var 1-10 tillfällen med ett genomsnitt på totalt 5,75 tillfällen. 

 

Remittenter 

Barnen inremitterades från olika instanser. BVC angavs av 45 deltagare som vanligaste 

inremittent, vilket motsvarade 79 % av alla svar. En komplett översikt av svaren ses i tabell 1, 

n=57. I de fall någon svarade ”annan remittent” fanns även alternativet att ange vilken annan 

instans det handlade om, men denna möjlighet utnyttjades inte. 

 

Tabell 1. Fråga 10a: Varifrån inremitteras barnen? Ange den vanligaste inremittenten.  

 

 

 

 

 

 

Inremitterande instans Antal (procent) 

BVC 45 (79 %) 

Förskola/skola 11 (19 %) 

Annan remittent 1 (2 %) 
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Prioritet 

Vid frågan om hur barn prioriteras för uppstart av behandling kunde upp till tre faktorer 

anges, n=56. Typ eller grad av språkstörning angavs av 36 deltagare som viktigaste 

prioriteringsfaktor vid uppstart av behandling. Barnets subjektiva besvär och upplevelse av 

problemen listades av 23 medverkande, 16 angav föräldraoro, tolv svarade barnets ålder, sju 

nämnde föräldramotivation och sju svarade dyspraxi. Två angav att lindriga fonologiska 

problem inte prioriteras. Åtta svarade att de ej behöver prioritera utan att alla barn får 

behandling. 

 

Behandlingsavslut och vidareremittering  

I 52 % av fallen var logopeden den främsta initiativtagaren till behandlingsavslut. I de 

resterande fallen fattades beslutet tillsammans med anhöriga, se tabell 2, n=56. 

 

Tabell 2. Fråga 27: Vem tar vanligtvis initiativ till avslut av behandling? 

Initiativtagare Antal (procent) 

Logoped 29 (52 %) 

Tillsammans 27 (48 %) 

Anhöriga 0  

 

Vid behandlingsavslut angavs två orsakermest frekvent; att barnets språkutveckling gått 

framåt eller att en annan instans, exempelvis skolhälsovården, tagit över ansvaret. Hela 

resultatet finns sammanfattat i tabell 3, n=56. 

 

Tabell 3. Fråga 28: Vad är främsta orsaken till att behandling avslutas? Ange max tre orsaker.  

Orsaker Antal 

Utveckling har skett 50 

Annan instans tar över 29 

Bristande motivation hos anhöriga 16 

Barnet anses ej längre vara behandlingsbart 5 

Andra patienter prioriteras före/brist på resurser 4 

Barnet har fått den mängd behandling vårdrutinen föreskriver 3 

Anhöriga upplever ej behov 2 

Bristande motivation hos barnet 1 
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I genomsnitt remitterades 17,2 % av alla barn vidare till annan instans, med ett spann på 2-60 

%. En deltagare svarade att cirka 2 % remitterades till annan instans, men samtliga barn 

erbjöds internremiss till hörselvården. Som redovisat i tabell 4, n=51, förekom främst 

remisser till barnpsykiatrin eller barnhabiliteringen. Då det gick att väja flera alternativ, 

överstiger procentsatsen 100 %. 

 

Tabell 4. Fråga 30: Till vilken instans? Möjligt att välja flera alternativ. 

Instans Antal (procent) 

Barnpsykiatri 39 (76 %) 

Barnhabilitering 29 (57 %) 

Annan sjukvårdsinrättning 17 (33 %) 

Barnmedicin 12 (24 %) 

 

Interventionsformer 

Majoriteten av deltagarna använde främst individuell intervention vid behandling. Ett fåtal (5 

%) tillämpade vanligtvis gruppintervention, vilket finns redovisat i tabell 5, n=56. Det var 

vanligast att använda både direkt och indirekt intervention, men med mer fokus på direkt. 

Mer detaljerade resultat finns i tabell 6, n=56. 

 

Tabell 5. Fråga 20: Vilken behandlingsform är vanligast bland dina patienter? 

Behandlingsform Antal  

Individuell intervention 53  

Gruppintervention 3  

Annan behandlingsform 0  

 

Tabell 6. Fråga 21: Vilken typ av behandling använder du dig främst av? 

Typ av behandling Antal  

Övervägande direkt, men både och 32  

Övervägande indirekt, men både och 11  

Indirekt och direkt  9  

Direkt 3  

Indirekt 1  

 

Av deltagarna svarade 27 att de alltid gav information om tal- och språkstörning till anhöriga, 

25 angav ofta, fyra uppgav ibland, en sade sällan och ingen aldrig. När det gäller samma typ 
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av information till förskollärare eller lärare svarade fem att de alltid informerade, 23 ofta, 23 

ibland, fyra sällan och en aldrig. En illustration av detta finns i figur 2, n=57/56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av deltagarna angav 27 att de alltid gav specifika instruktioner till familj om strategier för att 

jobba indirekt med tal- och språkstörning, 20 sade att de ofta gjorde detta, sex svarade ibland, 

fyra uppgav sällan och ingen aldrig. Likvärdiga instruktioner till förskollärare eller lärare 

gavs alltid av sex deltagare, 17 svarade ofta, 29 uppgav ibland, fyra skrev sällan och en sade 

aldrig. I figur 3, n=57/57, redovisas resultaten. 

 

Figur 3: Hur ofta specifika instruktioner om indirekt intervention ges ut till anhöriga respektive förskollärare eller 

lärare. 

Av deltagarna skickade 25 alltid med material för hemträning, 26 gjorde det ofta, fem 

svarade ibland, en uppgav sällan och ingen aldrig. Två skickade alltid med material för 
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träning i skola, 15 sade ofta, 18 svarade ibland, 17 skrev sällan och fyra uppgav aldrig. Det 

uppskattades av fyra att hem- eller skoluppgifter alltid fullföljdes, 25 rapporterade ofta, 25 

sade ibland, tre uppgav sällan och ingen aldrig. Dessa resultat står att finna i figur 4, 

n=57/56/57. 

 

  

Figur 4: Hur ofta material skickas med för träning i hemmet respektive i skolan samt hur ofta det upplevs att dessa 

uppgifter fullföljs. 

Interventionsmetoder och -material 

Bland de material och metoder som användes vid fonologisk intervention noterades Praxis 

och Metafon som mest frekvent använda. Bilder, speloch eget material var också vanligt 

förekommande. I tabell 7, n=57, ses de metoder och material som angetts av tio eller fler 

deltagare. En fullständig redovisning av resultatet ses i bilaga 4. 

 

Tabell 7. Fråga 15: Vilka behandlingsmaterial och -metoder använder du främst vid fonologisk intervention? Ange 

max fem.  

Metoder och material vid fonologisk språkstörning  Antal 

Praxis 53 

Metafon 37 

Supernovabilder eller spelplan 17 

Embringbilder 16 

Eget material 13 

Spel 10 

Övriga bilder 10 
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I svaren förekom även detaljer om vad som tränades, vilket kan ses i tabell 8. 

Tabell 8. Vad som tränas vid fonologisk intervention. 

Vad som tränas Antal 

Auditiv diskrimination 7 

Språklig medvetenhet 2 

Benämning 1 

Grammatik 1 

Massproduktion 1 

Semantik 1 

Snabb artikulation 1 

 

Vid grammatisk intervention användes främst eget material och bilder. Värnamomaterialet 

nämndes av flera deltagare och likaså spel och Karlstadmodellen. I tabell 9, n=55, redovisas 

de metoder och material som angetts av tio eller fler deltagare. Samtliga data kan ses i bilaga 

4. 

 

Tabell 9. Fråga 16: Vilka behandlingsmaterial och -metoder använder du främst vid grammatisk intervention? Ange 

max fem. 

Metoder och material vid grammatisk intervention Antal 

Eget material 22 

Bilder 14 

Värnamomaterialet 14 

Spel 13 

Karlstadmodellen 12 

Sekvensbilder 10 

 

Då det också nämndes vad som tränades vid grammatisk intervention, noterades detta i tabell 

10. 

 

Tabell 10. Vad som tränas vid grammatisk intervention. 

Vad som tränas Antal 

SVO 4 

Beskrivande av ord och bilder 2 

Kongruens 2 

Negation 2 
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Auditiv diskrimination 1 

Berättande av ord och bilder 1 

Motsatser 1 

Prepositioner 1 

Verb 1 

 

Vanligt förekommande metoder och material vid lexikal intervention var spel, bilder samt 

föremål och leksaker. I tabell 11, n=53, redovisas de metoder och material som angetts av tio 

eller fler deltagare. Detta finns mer utförligt beskrivet i bilaga 4. 

 

Tabell 11. Fråga 17: Vilka behandlingsmaterial och -metoder använder du främst vid lexikal intervention? Ange max 

fem. 

Metoder och material vid lexikal intervention  Antal 

Spel 23 

Bilder 18 

Föremål/leksaker 13 

Indirekt/utbildning och råd till föräldrar och pedagoger 11 

Eget material 10 

 

Även här noterades vad som övades. Se tabell 12. 

 

Tabell 12. Vad som tränas vid lexikal intervention. 

Vad som tränas Antal 

Kategorisering 23 

Beskriva ord/bilder 8 

Berättarövningar 4 

Benämning 3 

Tankekartor/association 3 

Motsatser 1 

 

Pragmatisk intervention skedde främst genom spel, rådgivning och lekar vilket syns i tabell 

13, n=48. Resterande metoder och material, som nämnts av färre än tio deltagare, finns 

angivna i bilaga 4. Tre av deltagarna arbetar inte med pragmatisk intervention. 
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Tabell 13. Fråga 18: Vilka behandlingsmaterial och -metoder använder du främst vid pragmatisk intervention? Ange 

max fem. 

Metoder och material vid pragmatisk intervention Antal 

Spel 18 

Indirekt/utbildning och råd till föräldrar och pedagoger 13 

Lek 10 

 

I svaren förekom detaljer om vad som tränades. Detta går att läsa i tabell 14. 

 

Tabell 14. Vad som tränas vid pragmatisk intervention. 

Vad som tränas Antal 

Turtagning 15 

Berättande 6 

Beskriva 4 

Ögonkontakt 4 

Samspel 2 

Dialog 1 

Fråga-svara 1 

Lyssningsövning 1 

Situationsträning 1 

 

Material och metoder som användes vid oralmotorisk intervention var exempelvis 

eltandborste, oralmotorikbilder och munskärm. I tabell 15, n=48, visas de svar som angetts av 

minst tio deltagare. Det fullständiga resultatet står att finna i bilaga 4. Fem av deltagarna 

arbetar inte med oralmotorik. 

 

Tabell 15. Fråga 19: Vilka behandlingsmaterial och -metoder använder du främst vid oralmotorisk intervention? 

Ange max fem. 

Material och metoder vid oralmotorisk intervention Antal 

Eltandborste 22 

Oralmotorikbilder 17 

Munskärm 11 

Eget material 10 
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Evidens 

Av deltagarna svarade 40 att vissa material och metoder de använde sig av var 

evidensbaserade, elva svarade att de inte visste och sex använde inte evidensbaserade 

material och metoder. Ovanstående resultat illustreras i tabell 16, n=57. 

 

Tabell 16. Fråga 22: Är de behandlingsmaterial och -metoder du använder dig av evidensbaserade? 

Förekomst av evidensbaserat material eller 

metoder 

Antal (procent) 

Ja, vissa material och metoder 40 (70 %) 

Vet ej 11 (19 %) 

Nej 6 (11 %) 

Ja 0 (0 %) 

 

I tabell 17, n=57, redovisas hur ofta deltagarna sökte information om ny evidensbaserad 

intervention. Majoriteten (75 %) ägnade sig åt detta varje halvår eller mer sällan. 

 

Tabell 17. Fråga 23: Hur ofta söker du information om ny evidensbaserad intervention? 

Frekvens Antal (procent) 

Varje år eller mer sällan 23 (40 %) 

Varje halvår 20 (35 %) 

Varje kvartal 8 (14 %) 

Varje månad 6 (11 %) 

Varje vecka 0 (0 %) 

 

Sammanfattning av resultat 

För att sammanfatta resultatet av föreliggande studie är en genomsnittlig svensk barnlogoped 

kvinna, 38 år gammal och anställd på en logopedmottagning. I snitt träffar logopeden 13 barn 

varje vecka. Varje patient återkommer cirka en gång i veckan och behandlingstillfället är 

mellan 31-45 minuter långt. De yngsta barnen som kommer för nybesök är i snitt 2;8 år och 

de äldsta 11 år. Den vanligaste remittenten är BVC. Typ eller grad av språkstörning, barnets 

subjektiva besvär och föräldraoro nämns som de främsta prioriteringsfaktorerna. Från 

nybesök till första behandlingstillfälle tar det ungefär 1,4 månader och en genomsnittlig 

behandlingsperiod pågår 3,2 månader. Behandlingskontakten varar totalt cirka 1;7 år. 

Vanligaste orsak till behandlingsavslut är att barnets språkutveckling gått framåt eller att 
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annan instans, exempelvis skolhälsovården, tar över ansvaret. Det är oftast logopeden som tar 

initiativ till avslut. I resterande fall tas beslutet gemensamt av logoped och anhöriga. 

Interventionen är vanligen individuell och direkt, med tydliga inslag av indirekt behandling i 

form av hemträning. Praxis, Metafon, spel, bilder och egentillverkat material är vanligast 

förekommande. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Demografiska uppgifter 

Tanken var från början att kunna jämföra läget i olika län vad gäller behandlingsmetoder och 

-material, prioritering med mera. Då få svarade i varje län blev det svårt att göra en sådan 

analys, inte minst utifrån ett etiskt perspektiv eftersom det blir utpekande mot enskilda 

individer. Dessutom visar inte studien hur Sveriges logopeder är proportionerligt fördelade 

över landet och kan därför inte ge en korrekt bild av verkligheten. Vissa län saknar helt 

representation, medan andra län med jämförelsevis liten population har högre svarsfrekvens 

än län med större population. Deltagarna i denna studie var uteslutande kvinnor, trots att 

enkäten skickades ut till minst fem män. Logopedyrket domineras av kvinnor, men statistiskt 

sett borde ett par män svarat. Detta kan tolkas som att män inte arbetar inom det här fältet 

eller att de känner att det skulle vara för lätt att identifiera dem.  

 

Barnens ålder och besöksfrekvens 

Enligt Falk och Åhsberg (2011) var åldersspannet mellan 2;8 och 6;2 år för de barn som kom 

för nybesök på en specifik enhet 2009. Detta är de senaste uppgifterna i nämnda referens. Det 

åldersspann som däremot framkom i föreliggande enkätstudie var ett till 20 år. Medelåldern 

på de yngsta barn som kom för nybesök var 2;8 år och för de äldsta elva år. Till skillnad från 

Falk och Åhsbergs studie är materialet till denna studie insamlat från enheter i hela Sverige 

och från olika nivåer i vårdkedjan, vilket kan förklara skillnaderna mellan studierna vad 

gäller åldersspannet på barnen. Det tog i genomsnitt 1,4 månader från nybesök till första 

behandlingstillfället, vilket kan jämföras med 2,4 månader i Falk och Åhsberg (2011). I 

föreliggande studie varar en genomsnittlig behandlingsperiod i 3,2 månader vilket stämmer 

överens med det som rekommenderas av Law et al (2003), det vill säga minst åtta veckor. En 

genomsnittlig behandlingskontakt varade 1;3 år 2009 (Falk & Åhsberg, 2011) medan 

medelvärdet blev 1;7 år i nuvarande kartläggning. 
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Vanligtvis träffar logopeden samma barn maximalt en gång i veckan. Gallagher och Chiat 

(2009) menar att intensiv direkt intervention är mest effektiv, medan Boyle et al (2009) säger 

att direkt individuell intervention är mest kostsam utan att ge ett bättre resultat än indirekt 

eller gruppintervention. Då logopedkontakt på sin höjd sker en gång i veckan i föreliggande 

enkätstudie, kan det inte jämföras med interventionen hos Boyle et al (2009) där 

interventionen var mer intensiv och långvarig. I Sverige utförs interventionen mindre 

frekvent, vilket lägger mycket ansvar på anhöriga och pedagoger att genomföra och fullfölja 

träning. 

 

Varje logoped träffar i snitt 13 barn i veckan, med ett spann på tre till 35 barn. Då det inte 

krävdes att deltagarna skulle arbeta heltid eller uteslutande med barn, kan det antas att de 

logopeder som träffar ett mindre antal barn per vecka arbetar deltid eller träffar fler 

patientgrupper. Oavsett tjänsternas utformning, kan en kartläggning av antal besök per vecka 

vara intressant för att se hur många barn som får behandling. Det kan också möjliggöra en 

vidare undersökning av hur resurserna fördelas mellan antalet barn per vecka och hur många 

gånger varje barn får behandling. 

 

Remittenter 

En klar majoritet av barnen remitteras vanligen från BVC (79 %), vilket kan tyckas rimligt 

med tanke på att medelåldern på de yngsta barnen som remitteras till logoped är 2;8 år. Det 

stämmer även överens med de uppgifter Falk och Åhsberg (2011) fick fram från 2009. 19 % 

av barnen kommer vanligen via sin förskola eller skola, vilket kan kopplas till att de äldsta 

barnen i genomsnitt är elva år vid nybesök. Eftersom den exakta mängden barn som 

remitteras från skolan är okänd så går det inte att dra alltför säkra slutsatser, men det kan 

möjligen ha ett samband. I Falk och Åhsberg (2011) var den näst vanligaste remittenten 

öronkliniken, något som däremot inte syntes i föreliggande undersökning. Möjliga orsaker 

kan vara att BVC idag tidigt fångar upp barn med problem eller att logopedmottagningen och 

öronkliniken i vissa län tillhör samma enhet. 

 

Prioritet 

De två viktigaste prioriteringsfaktorerna enligt deltagarna var typ eller grad av språkstörning 

och barnets subjektiva besvär. Eftersom syftet med interventionen ska vara att underlätta 

kommunikation och minimera eventuella brister inom exempelvis sociala och akademiska 
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områden är det rimligt att barnets problematik får vara den ledande prioriteringsfaktorn. 

Lindriga fonologiska svårigheter prioriteras ibland bort, vilket kan förklaras utifrån ett 

resursperspektiv. Barn med större svårigheter måste få hjälp först. Samtidigt visar forskning 

att behandling i någon form är bättre än ingen intervention alls (Gallagher & Chiat, 2009), 

varför det då självklart finns en risk med att lämna barn obehandlade.  

 

Behandlingsavslut och vidareremittering 

Att 48 % av behandlingsavsluten tas i samråd mellan logoped och anhöriga kan jämföras med 

att föräldraoro var den tredje vanligaste prioriteringsfaktorn. Dock är logopeden den 

professionella experten, som måste bära huvudansvaret när det gäller att resonera kring 

avslut. Att utveckling har skett var den orsak till behandlingsavslut flest deltagare angav, 

vilket speglar att graden av problem var den vanligaste prioriteringsfaktorn. Näst vanligast 

var att en annan instans tar över, vilket dels kan kopplas till vidareremittering och dels till att 

barnet börjar skolan och ansvaret då hamnar hos kommunen. I snitt vidareremitteras 17,2 % 

av alla barn och av dessa remitteras närmare 57 % till barnhabilitering, vilket kan innebära att 

ett stort antal barn hamnar hos en annan instans. Tredje vanligaste orsaken till avslut var 

bristande motivation hos anhöriga. När föräldrar är oroliga höjs troligen motivationen till att 

åstadkomma en förändring, men om engagemanget brister kan interventionen istället tappa i 

effekt. Anhöriga spelar en viktig roll i sina barns språkutveckling (Roberts & Kaiser, 2011) 

och får därför en betydande funktion under hela interventionskontakten. Baserat på den 

insamlade datan går det inte att uttala sig om med vilken frekvens behandlingsavslut sker på 

grund av exempelvis bristande motivation hos föräldrar. Deltagarna uppmanades att ange de 

tre vanligaste orsakerna till avslut, men inte att rangordna dem. En av de angivna orsakerna 

skulle därmed kunna stå för 95 % av besluten, medan en annan enbart står för 1 %. Med 

andra ord kan bristande motivation hos föräldrar framstå som en vanligare orsak till avslut än 

vad det egentligen är. 

 

Interventionsformer 

Av deltagarna var det 53 som använde sig av individuell intervention och tre av 

gruppintervention. Boyle et al (2009) fann ingen skillnad mellan individuell och gruppterapi 

beträffande barnens resultat. Intervention i grupp är mer kostnadseffektiv (Boyle et al 2009) 

och bör med dessa två faktorer i åtanke möjligen användas mer. I grupp kan det dock vara 

problematiskt om barnen har olika svårigheter, eftersom det då blir svårt att uppnå optimalt 
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resultat för varje individ. Bruce et al (2007) samt Warren och Yoder (1994) nämner att 

interventionen bör anpassas efter barnens förmågor. Barnets personlighet bör således vara 

den avgörande faktorn vid val av interventionsform eller -typ. De flesta enkätdeltagare 

tillverkar eget material i någon utsträckning, vilket kan ses som att de skräddarsyr 

interventionen efter barnets behov. 

 

De flesta deltagande logopeder uppgav att de använde sig av både indirekt och direkt 

intervention, men med tyngdpunkt på direkt. Majoriteten gav dock information och 

instruerade framför allt föräldrar hur man specifikt kan arbeta indirekt med tal- och 

språkstörning. Majoriteten skickade även alltid eller ofta med material för hemträning. Detta 

resultat överensstämmer med litteratur av bland annat Roberts och Kaiser (2011) som menar 

att indirekt intervention är viktig, då föräldrarna har ett stort inflytande över sina barns tal- 

och språkutveckling. Resultatet visar att de flesta logopeder arbetar med indirekt intervention 

och försöker försäkra sig om att den utförs på rätt sätt. Gardner (2006) menade att det var 

viktigt att indirekt intervention skedde på korrekt sätt för att ha någon effekt, vilket kan vara 

svårt att kontrollera som logoped. I studien av Boyle et al (2009) genomfördes indirekt 

intervention av logopedassistenter, vilket skiljer sig från behandlingsläget i Sverige. På grund 

av de stora skillnaderna i utförandet, kan det antas att indirekt intervention i Sverige inte kan 

ersätta direkt intervention i den utsträckning som Boyle et al (2009) kom fram till. 

Logopederna upplevde att hemuppgifterna fullföljdes ofta eller ibland. Att de inte utförs kan 

kopplas till brist på motivation från föräldrar och anhöriga, vilket enligt deltagarna i studien 

också är en anledning till behandlingsavslut. Det kan även vara svårt att få in nya rutiner i 

vardagen. 

 

De flesta logopeder ger ibland instruktioner om indirekt intervention till förskola eller skola 

och ger information om tal- och språkstörning ofta eller ibland. Uppgifter för träning i skolan 

skickades med ibland eller sällan och fullföljdes ofta eller ibland. Med andra ord lades mer 

fokus på information och råd till anhöriga än till personal på barnets förskola eller skola. 

Detta stämmer överens med vad Gallagher och Chiat (2009) kom fram till gällande indirekt 

intervention i förskolemiljö, där det visade sig att direkt intervention är mer effektiv än 

konsultativ behandling (Gallagher & Chiat, 2009).  

 

Grunden för intervention kan härledas till teorier såsom didaktisk och naturalistisk (Bruce et 

al, 2007) samt tränar- och barnorienterad intervention (Fey, 1986). Enkäten innehöll inte 
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några frågor angående dessa interventionspedagogiker, men finns med i bakgrunden för att ge 

en grund för hur intervention ser ut. 

 

Interventionsmetoder och -material 

Fonologisk intervention 

De interventionsmetoder och -material som logopeder använder sig mest av vid fonologisk 

språkstörning är Praxis och Metafon. Ett flertal av logopederna angav att de exempelvis 

använder sig av praxisbilder med metafoninspiration. Detta kan kopplas till hur Dean och 

Howell (1986/1992) samt Hulterstam och Nettelbladt (2002) betonar att Metafon ska 

användas snarare som inspiration än som ett strikt terapiprogram. Enligt Hellquist (1996) bör 

träning med Praxis ske en gång i veckan med hemträning däremellan för att vara effektiv. I 

genomsnitt träffade enkätdeltagarna sina patienter som mest en gång i veckan, vilket frångår 

rekommendationerna i Praxismanualen något (Hellquist, 1996).  

 

Det var främst vid fonologisk intervention som specifika metoder lyftes fram i enkätsvaren. 

Detta kan bero på att fonologisk intervention är den vanligast förekommande,  som Falk och 

Åhsberg kom fram till i sin studie (2011). En annan möjlig förklaring kan vara att fonologi är 

mer beforskat än andra domäner, varför det finns mer material tillgängligt. Vid fonologisk 

intervention tränas huvudsakligen auditiv diskrimination, men även språklig medvetenhet, 

benämning, grammatik, massproduktion, semantik samt snabb artikulation. Auditiv 

diskrimination tränades även 2009 enligt Falk och Åhsberg (2011) och nämns av Nettelbladt 

et al (2007) i samband med fonologisk intervention. Metafon kan kopplas ihop med Feys 

barnorienterade interventionstyp (1986), vilken i sin tur kan ses som motsats till den 

didaktiska (Bruce et al, 2007).  

 

Grammatisk intervention 

Det som tränas vid grammatisk intervention är subjekt-verb-objekt (SVO), beskrivande och 

berättande av ord och bilder, kongruens, negation, auditiv diskrimination, motsatser, 

prepositioner och verb. Jämför man med Falk och Åhsberg (2011) återkom kongruens och 

motsatser som tränades även 2009. Kongruens nämns även av Håkansson och Hansson 

(2007) vid grammatisk intervention.  
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Lexikal intervention 

Sju deltagare nämnde att de arbetar med böcker och läsning vid lexikal intervention. Enligt 

Corcoran Nielsen och Dinner Friesen (2012) kan bland annat ordförståelse och -produktion 

förbättras genom högläsning och att praktiskt arbeta med texter och ord. Logopederna i 

studien arbetade framför allt med ordbeskrivning, kategorisering och berättarövningar vid 

lexikal intervention. 

 

Pragmatisk intervention 

Vid pragmatisk intervention tränades mest turtagning, berättande och beskrivning samt 

ögonkontakt och samspel, vilket är förenligt med Falk och Åhsbergs studie från 2011. De 

tränade detta genom exempelvis sekvensbilder, samtal och modellstrategi förutom de spel, 

bilder och andra material som nämnts. Studien av Baxendale et al (2013) påvisar att 

intervention som fokuserar på bland annat ögonkontakt, turtagning, berättande och 

sekvensering har en upplevd effekt på den pragmatiska förmågan. 

 

Pragmatik är en grundläggande del av kommunikationen (Hulterstam och Nettelbladt, 2007), 

dock utför inte ett antal logopeder i studien pragmatisk intervention. Trots att fokus inte 

ligger på pragmatisk träning i behandlingssituationer används diverse spel och lekar av de 

deltagande logopederna, vilket kan tänkas få en positiv effekt på den pragmatiska förmågan.  

  

Oralmotorisk intervention 

De interventionsmetoder och -material som används är huvudsakligen eltandborste, 

oralmotorikbilder och munskärm. Detta stämmer överens relativt väl med vad litteraturen 

lyfter fram. Emellertid är det viktigt att framhäva att evidensläget för oralmotoriska övningar 

är allmänt obeforskat (Arvedson et al, 2010). 

 

Generella noteringar 

Övergripande nämns råd och utbildning till föräldrar och pedagoger ofta som metod vid 

samtliga språkliga domäner. Detta överensstämmer med vad Falk och Åhsberg (2011) 

noterade i journalerna från 2009. Spel, pussel, lekar, föremål och leksaker samt bilder 

användes vid intervention av samtliga domäner och ligger även detta i linje med resultatet 

från journalgranskningen av Falk och Åhsberg (2011). 
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Evidens 

Som ovan nämnts är mycket av det material som används vid behandling av språkstörning 

sådant som själv utformats eller har inspirerats av någon evidensbaserad metod. Med detta i 

åtanke är det föga överraskande att ingen av de deltagande logopederna uteslutande använder 

sig av evidensbaserade material och metoder. Dock är 70 % medvetna om att vissa av 

metoderna och materialen är beforskade. Majoriteten av enkätdeltagarna ägnar sig sällan åt 

att aktivt söka information om nya evidensbaserade metoder. I kliniskt arbete kan det vara 

svårt att finna tid för sådant informationssökande. 

 

Metoddiskussion 

Inklusions- och exklusionskriterierna valdes dels för att avgränsa antalet deltagare och dels 

för att få ett så relevant resultat som möjligt. Kliniskt aktiva logopeder inom det 

barnlogopediska fältet var målgruppen eftersom de besatt den aktuella kunskap som 

eftersöktes för studien. Enkäten skickades även ut till logopeder som inte arbetade inom det 

avsedda fältet för att kunna spridas vidare kollegor emellan. Problemet med detta 

tillvägagångssätt är att en korrekt bortfallsanalys blir omöjlig att utföra. En trolig teori till 

varför endast svar inkom från en tredjedel av logopederna i originalutskicket är att de övriga 

inte arbetade inom fältet. I enkäten har ett antal material och metoder delgetts i förkortningar 

och andra har inte gått att hitta information om. Då det inte varit möjligt att hitta information 

har det inte heller gått att analysera dessa svar närmare. 

 

I Google Drive uppstod en bugg på vissa frågor, som redovisas i bilaga 3. Bland annat 

påverkade den frågorna gällande deltagarnas yrkesverksamma år och hur länge de arbetat 

inom det aktuella fältet. Resultatet på de berörda frågorna riskerar därför bli missvisande 

eftersom vissa åldersspann kan ha försvunnit helt. Utöver ovanstående kan 

frågeformuleringar noteras som en felkälla, exempelvis på fråga 25 och 26, då de kunde 

tolkas på flera sätt. 

 

Slutsats 

I genomsnitt träffar en barnlogoped 13 barn varje vecka och behandlingstillfället är 31-45 

minuter långt. Varje patient återkommer cirka en gång i veckan, vilket motsäger litteratur 

som visat att intensiv intervention är mest effektiv. De yngsta barnen som kommer för 

nybesök är i snitt 2;8 år och de äldsta elva år. En genomsnittlig behandlingsperiod varar 3,2 



 
 

28 
 

månader och kontakten löper under 1;7 år, vilket överensstämmer med rekommendationer i 

litteraturen. Interventionen är vanligen individuell och direkt, med tydliga inslag av indirekt 

behandling i form av hemträning. Vad gäller effektiviteten hos indirekt respektive direkt 

intervention är litteraturen inte enig. Vid behandlingstillfällena anpassas material och 

metoder efter barnets behov, exempelvis i form av spel, lekar, föremål och bilder. De 

teorigrundade metoder som används mest är Praxis och Metafon. 

 

Framtida studier 

För framtida studier föreslås en ännu större nationell undersökning för att få en mer 

sammansatt bild av barnlogopedin i Sverige. Om en jämförelse mellan län och landsting ska 

vara möjlig krävs ett högre deltagande. Utöver detta kan inte vikten av ytterligare studier av 

behandlingseffekt understrykas nog tydligt, för att stärka evidensen hos behandlingsmaterial 

och interventionsmetoder.  
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
 

Hej! 

Vi är tre logopedstudenter från Linköpings Universitet. Vi går termin 5 och har precis påbörjat vår 

kandidatuppsats. Den handlar om att kartlägga barnlogopedisk intervention i Sverige idag och därför 

behöver vi din hjälp. Vi har tyvärr inte fått tag på tillräckligt många mejladresser, så om du har 

möjlighet att sprida vidare detta mejl till logopeder som arbetar med barn med tal- och språkstörning, 

vore vi mycket tacksamma. Arbetar du uteslutande med barnhabilitering eller andra patientgrupper än 

barn med tal- och språkstörning, kan du bortse från enkäten och mejlet.  

Vi har utformat en enkät som vi vore tacksamma om du kunde ta dig tid att svara på. Den består av 30 

frågor och tar ca 15-20 minuter att fylla i. Ingen fråga är obligatorisk, men vi uppskattar såklart om du 

kan svara på samtliga för att vi ska få ett så användbart resultat som möjligt.  

Genom att svara på enkäten samtycker du till deltagande i studien, som kommer att genomföras i 

enlighet med gällande forskningsetiska principer. Deltagande är anonymt - den information vi får är 

den du fyller i, exempelvis ålder, kön och det län du verkar i. Huvudsyftet med undersökningen är att 

få reda på vilka behandlingsmetoder och -material som är vanligast i landet. Vi kommer inte peka ut 

hur enskilda logopeder arbetar, men vi kan komma att analysera skillnader mellan län och landsdelar, 

beroende på vilket resultat vi får.  

När du har fyllt i enkäten klickar du på 'Skicka'. Därefter skickas du till en ny sida där det står att 

svaret är registrerat. Här kan man också välja 'Skicka ett svar' men då svarar man på enkäten en gång 

till och det ser vi helst att du inte gör. Det går även att svara via länken flera gånger, men då blir 

resultatet missvisande - så undvik detta!  

Slutdatum för att svara på enkäten: 2012-12-07 

Länk till enkäten: 

https://docs.google.com/länk  

Om du har frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att höra av dig till:  

xxxxx123@student.liu.se, xxxxx123@student.liu.se, xxxxx123@student.liu.se  

Vår handledare heter Christina Samuelsson och nås på: 

handledare@liu.se  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Sanna Krögerström, Anna-Maja Liljebäck & Jakob Wuotila Isaksson 
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Bilaga 3 – Bearbetning av data 

 

 Fråga 1: Är du... (kvinna/man) - Svaren sammanställdes av Google Drive, men en 

kontrollräkning gjordes. Samtliga 57 deltagare besvarade frågan. 

 Fråga 2: Ange din ålder - Åldersspannet noterades och medelvärdet räknades ut. 56 svar, 

1 deltagare valde att inte besvara frågan. 

 Fråga 3: Inom vilket län är du verksam just nu? - Svaren sammanställdes av Google 

Drive. Det var möjligt för deltagarna att ange flera alternativ. Stapeldiagram gjordes i 

Excel. 56 svar, 1 deltagare valde att inte besvara frågan.  

 Fråga 4: Arbetar du... (på logopedmottagning osv) - Svaren sammanställdes av Google 

Drive, men en kontrollräkning gjordes. Det var möjligt för deltagarna att ange flera 

alternativ, varför procentsatsen överskrider 100 %. 55 svar, 2 deltagare valde att inte 

besvara frågan.  

 Fråga 5: Hur många år har du varit yrkesverksam? - Svaren sammanställdes av Google 

Drive, men en kontrollräkning gjordes. En bugg i Google Drive skapade ett stort bortfall. 

55 svar, 20 svar blev otydbara. 

 Fråga 6: Hur många år har du arbetat med barnlogopedi? - Frågan sammanställdes av 

Google Drive, men en kontrollräkning gjordes. En bugg i Google Drive skapade ett stort 

bortfall. 57 svar, 21 svar blev otydbara. 

 Fråga 7: Hur många barn träffar du i genomsnitt varje vecka? - En del svar angavs i 

spann och då har medianen använts vid uträkningar. 55 svar, 2 svar föll bort på grund av 

tidigare nämnda bugg i Google Drive. 

 Fråga 8: Hur många gånger i veckan träffar du i genomsnitt samma barn? - Spannet 

noterades och medelvärdet räknades ut. 49 svar, buggen medförde ett bortfall på 8 svar. 

 Fråga 9: Hur långa är behandlingstillfällena i genomsnitt? - Svaren sammanställdes av 

Google Drive, men en kontrollräkning gjordes. Samtliga 57 deltagare besvarade frågan 

 Fråga 10a: Varifrån inremitteras barnen? - Svaren sammanställdes av Google Drive, 

men en kontrollräkning gjordes. Tabell gjordes i Word. Samtliga 57 deltagare besvarade 

frågan.  

 Fråga 10b: Svarade du "annan remittent" ovan, var god ange vilken - Svaren 

sammanställdes av Google Drive, men en kontrollräkning gjordes. 1 svar noterades. 



 
 

 
 

 Fråga 11: Hur gamla är de yngsta barnen när de kommer till dig för nybesök? - 

Åldersspannet noterades och medelvärdet räknades ut. Då ett spann angivits har det 

lägsta värdet använts. 57 svar, varav 1 inte gick att räkna på. 

 Fråga 12: Hur gamla är de äldsta barnen när de kommer till dig för nybesök?  - 

Åldersspannet noterades och medelvärdet räknades ut. Då ett spann angivits har det 

högsta värdet använts. 55 svar varav 3 inte gick att räkna på. 

 Fråga 13: Hur lång tid tar det i genomsnitt från nybesök tills behandling påbörjas? - En 

del svar angavs i spann och då har medianen använts vid uträkningar. Frågan 

sammanställdes i antal månader, varför 1 vecka har räknats som 0,25 månader. Där 

svaret har varit “mindre än 3 månader” eller “inom 30 dagar” har författarna till studien 

utgått från det högsta värdet. Medelvärde räknades ut. 54 svar, varav 5 svar ej gick att 

tolka i månader. 

 Fråga 14: Hur prioriteras patienterna inför uppstart av behandling? - Alla svar 

noterades och sammanställdes i kategorier. Det var möjligt för deltagarna att ange flera 

alternativ, varför antalet svar är högre än antalet deltagare. 56 svar, 1 deltagare valde att 

inte besvara frågan. 

 Fråga 15: Vilka behandlingsmaterial och -metoder använder du främst vid fonologisk 

intervention? - Alla svar noterades och sammanställdes i tabeller gjorda i Excel. Det var 

möjligt för deltagarna att ange flera alternativ, varför antalet svar är högre än antalet 

deltagare. Samtliga 57 deltagare har besvarat frågan. 

 Fråga 16: Vilka behandlingsmaterial och -metoder använder du främst vid grammatisk 

intervention? - Alla svar noterades och sammanställdes i tabeller gjorda i Excel. Det var 

möjligt för deltagarna att ange flera alternativ, varför antalet svar är högre än antalet 

deltagare. Samtliga 57 deltagare besvarade frågan, varav 2 inte gick att räkna på. 

 Fråga 17: Vilka behandlingsmaterial och -metoder använder du främst vid lexikal 

intervention? - Alla svar noterades och sammanställdes i tabeller gjorda i Excel. Det var 

möjligt för deltagarna att ange flera alternativ, varför antalet svar är högre än antalet 

deltagare. 55 besvarade frågan, varav 2 inte gick att räkna på. 

 Fråga 18: Vilka behandlingsmaterial och -metoder använder du främst vid pragmatisk 

intervention? - Alla svar noterades och sammanställdes i tabeller gjorda i Excel. Det var 

möjligt för deltagarna att ange flera alternativ, varför antalet svar är högre än antalet 

deltagare. 52 besvarade frågan, varav 4 inte gick att räkna på. 



 
 

 
 

 Fråga 19: Vilka behandlingsmaterial och -metoder använder du främst vid oralmotorisk 

intervention? - Alla svar noterades och sammanställdes i tabeller gjorda i Excel. Det var 

möjligt för deltagarna att ange flera alternativ, varför antalet svar är högre än antalet 

deltagare. 53 besvarade frågan, varav 5 inte gick att räkna på. 

 Fråga 20: Vilken behandlingsform är vanligast bland dina patienter? - Svaren 

sammanställdes av Google Drive, men en kontrollräkning gjordes. Tabell gjordes i 

Word. 56 svar, 1 deltagare valde att inte besvara frågan. 

 Fråga 21: Vilken typ av behandling använder du dig främst av? - Svaren sammanställdes 

av Google Drive, men en kontrollräkning gjordes. Tabell gjordes i Word. 56 svar, 1 

deltagare valde att inte besvara frågan. 

 Fråga 22: Är de behandlingsmaterial och -metoder du använder dig av 

evidensbaserade? - Svaren sammanställdes av Google Drive, men en kontrollräkning 

gjordes. Tabell gjordes i Word. Samtliga 57 deltagare har svarat. 

 Fråga 23: Hur ofta söker du information om ny evidensbaserad intervention? - Svaren 

sammanställdes av Google Drive, men en kontrollräkning gjordes. Tabell gjordes i 

Word. Samtliga 57 deltagare har svarat. 

 Fråga 24: Hur ofta...  

...ger du allmän information om tal- och språkstörning till familj? 

...ger du allmän information om tal- och språkstörning till förskollärare/lärare?  

...skickar du med material för hemträning? 

...skickar du med material för träning i skola? 

...ger du specifika instruktioner till familj om strategier för att jobba indirekt med tal- 

och språkstörning? 

...ger du specifika instruktioner till förskollärare/lärare om strategier för att jobba 

indirekt med tal- och språkstörning? 

...uppskattar du att hem-/skoluppgifter fullföljts? - Svaren sammanställdes av Google 

Drive, men en kontrollräkning gjordes. Stapeldiagram gjordes i Excel. Samtliga 57 

deltagare har svarat på del 1, 3, 5, 6 och 7. På del 2 och 4 inkom 56 svar. 

 Fråga 25: Hur lång tid varar en genomsnittlig behandlingskontakt? - En del svar angavs 

i spann och då har medianen använts vid uträkningar. Frågan sammanställdes i antal år. 

“Ett par” har tolkats som 2 (månader, år osv). Svar med antal terminer räknas ej med i 

medelvärdet, hittar ingen uppgift på hur lång en termin är. Svar angivet i antal tillfällen 



 
 

 
 

räknas ej med i medelvärdet. Medelvärde räknades ut. 55 svar, varav 17 inte går att räkna 

på. 

 Fråga 26: Hur länge pågår en genomsnittlig behandlingsperiod? - Frågan 

sammanställdes i månader. Medelvärde räknades ut. “Ett par” har tolkats som 2. 1 vecka 

räknas som 0,25 månader. Svar angivet i antal tillfällen räknas ej med i medelvärdet. 56 

svar varav 17 inte går att omvandla till månader. 10 av de 17 deltagarna angav antal 

behandlingstillfällen. En del av dessa svar angavs i spann och då har medianen använts 

vid uträkningar. Ett separat medelvärde räknades ut på de 10 svaren. 

 Fråga 27: Vem tar vanligtvis initiativ till avslut av behandling? - Svaren sammanställdes 

av Google Drive, men en kontrollräkning gjordes. Tabell gjordes i Word. 56 svar, 1 

deltagare valde att inte besvara frågan. 

 Fråga 28: Vad är främsta orsaken till att behandling avslutas? - Alla svar noterades och 

sammanställdes i kategorier. Tabell gjordes i Word. Det var möjligt för deltagarna att 

ange flera alternativ, varför antalet svar är högre än antalet deltagare. 56 svar, 1 deltagare 

valde att inte besvara frågan. 

 Fråga 29: Hur stor andel av barnen remitteras vidare till annan instans? - En del svar 

angavs i spann och då har medianen använts vid uträkningar. 51 svar varav 13 svar ej går 

att tolka i procent, ett av dessa på grund av buggen. Medelvärde räknades ut. 

 Fråga 30: Till vilken instans? - Svaren sammanställdes av Google Drive, men en 

kontrollräkning gjordes. Tabell gjordes i Word. Det var möjligt för deltagarna att ange 

flera alternativ, varför antalet svar är högre än antalet deltagare. 51 svar, 6 deltagare 

valde att inte besvara frågan. 

  



 
 

 
 

Bilaga 4 – Fullständig redovisning av metoder och material 

 

Tabell 7. Fråga 15: Vilka behandlingsmaterial och -metoder använder du främst vid fonologisk intervention? Ange 

max fem.  

Metoder och material vid fonologisk språkstörning  Antal 

Praxis 53 

Metafon 37 

Supernovabilder eller spelplan 17 

Embringbilder 16 

Eget material 13 

Spel 10 

Övriga bilder 10 

Lekmaterial 6 

App (fonemo) 4 

Auditiva övningar 3 

Lexia 3 

Minimala par 3 

Visuellt stöd 3 

Bo Ege 2 

Indirekt/utbildning och råd till föräldrar och pedagoger 2 

Värnamomaterialet 2 

Spegel 2 

Använda hela kroppen 1 

Bokstäver 1 

DTTC 1 

Edythe Strand 1 

Högmotiverande ord 1 

Karlstadmodellen 1 

Ljudinspelningar 1 

Munmassage 1 

Novamaterialet 1 

Oral Placement Therapy 1 

Pratvis 1 

Ramsor/skönlitteratur 1 

Snicksnacksnoken 1 



 
 

 
 

Spatel 1 

Speech Viewer 1 

Suga/blåsa 1 

Taktilt stöd  1 

 
Tabell 9. Fråga 16: Vilka behandlingsmaterial och -metoder använder du främst vid grammatisk intervention? Ange 

max fem. 

Metoder och material vid grammatisk intervention Antal 

Eget material 22 

Bilder 14 

Värnamomaterialet 14 

Spel 13 

Karlstadmodellen 12 

Sekvensbilder 10 

Grammatiken växer/Dags för syntax 9 

Embringbilder 9 

Atelier topologie 6 

Bo Ege 6 

Modellstrategi/imitation/elicitering 6 

Color cards 5 

Föremål/leksaker 5 

Böcker/läsning/språkpiller 4 

Indirekt/utbildning och råd till föräldrar och pedagoger 4 

Börja böja ord, Eriksson & Samuelsson 3 

Lek 3 

Familjen Talin 2 

TAKK 2 

Språka mera-påsar 2 

Astrid Frylmark 1 

BI-material 1 

Communicatie-tavlor 1 

Egen arbetsbok till barnet 1 

Lexia 1 

Lyssningsövningar 1 

PACE-övningar 1 

Processabilitetsteorin 1 



 
 

 
 

Pussel 1 

Serholt 1 

Tala med tärning 1 

Transparant 1 

 
Tabell 11. Fråga 17: Vilka behandlingsmaterial och -metoder använder du främst vid lexikal intervention? Ange max 

fem. 

Metoder och material vid lexikal intervention  Antal 

Spel 23 

Bilder 18 

Föremål/leksaker 13 

Indirekt/utbildning och råd till föräldrar och pedagoger 11 

Eget material 10 

Böcker/läsning/språkpiller 7 

TAKK 6 

Värnamomaterialet 6 

Color cards 5 

Lek 5 

Prat/samtal 5 

Modellstrategi 4 

Astrid Frylmark 3 

Datorprogram 2 

Ordböcker 2 

Sekvensbilder 2 

Appar 1 

Atelier topologie 1 

Dags för syntax 1 

Digitalkamera 1 

Early years 1 

Egen arbetsbok till barnet 1 

Hemlig påse 1 

Living and learning 1 

Lyssningsövning 1 

Ordtennis 1 

Pedagogisk högläsning 1 

Processabilitetsteorin 1 



 
 

 
 

Pussel 1 

Rita 1 

Shubi mimic 1 

Skriva 1 

Språka mera-påsar 1 

 
Tabell 13. Fråga 18: Vilka behandlingsmaterial och -metoder använder du främst vid pragmatisk intervention? Ange 

max fem. 

Metoder och material vid pragmatisk intervention Antal 

Spel 18 

Indirekt/utbildning och råd till föräldrar och pedagoger 13 

Lek 10 

Eget material 9 

Bilder 8 

Sekvensbilder 8 

Föremål/leksaker 6 

Samtal 4 

Modellstrategi/imitation 3 

App 1 

Atelier topologie 1 

Böcker 1 

Color cards 1 

Fotografier 1 

Hanen 1 

Pussel 1 

SCA 1 

Seriesamtal 1 

Skriva 1 

Sociala berättelser 1 

TAKK 1 

Värnamomaterialet 1 

 

Tabell 15.2 Fråga 19: Vilka behandlingsmaterial och -metoder använder du främst vid oralmotorisk intervention? 

Ange max fem. 

Material och metoder vid oralmotorisk intervention Antal 

Eltandborste 22 

Oralmotorikbilder 17 



 
 

 
 

Munskärm 11 

Eget material 10 

Spel 9 

Blåsmaterial 7 

Gomplatta 6 

Munsagor 6 

Spegel 6 

Schubi mimic 5 

Indirekt/utbildning och råd till föräldrar och pedagoger 4 

Livsmedel t ex tuggummi 4 

Mungympa 4 

Praxis 4 

Talk tools 4 

Suga/blåsa/bubbla 3 

Bilder 2 

Bitblock 2 

DTTC 2 

Oral Placement Therapy 2 

Turbino 2 

Värnamomaterialet 2 

Bokstäver/ord 1 

Chewy tube 1 

Informella metoder 1 

Lek 1 

Modellstrategi/imitation 1 

Munmassage 1 

Oral myofunktionell terapi 1 

Pussel 1 

Sensorisk informationsbearbetning 1 

Spatel 1 

TAKK 1 

Tandtråd 1 

Tremulatorspets 1 

Tung- och läppövning 1 

Visuellt stöd 1 

 


