
 

Beskrivning av innovationen: Barn med 
språkstörning – stöd från logopeden 
 

 

Innovationsarbete påbörjades i februari 2019 efter ansökan om finansiering till 
Innovationsfonden. Anledningen till ansökan var att logopederna såg en varierande 
följsamhet hos vårdnadshavare till barn med språkstörning i att följa de 
rekommendationer som lämnats vid besöket. Finansiering av innovationen har beviljats av 
Innovationsfonden under åren 2019 – 2022. Ansvariga för innovationen är logopederna 
Tina Landgren och Malin Kroon.  

 

Vi inledde vår innovation med att ställa frågan till logopedkollegor nationellt om de delade 
uppfattning att vårdnadshavare inte utförde språklig träning med sina barn som förväntat. 
Samtliga som svarade uppgav att de upplevde samma problem på sina respektive 
mottagningar. Därefter ställde vi frågan till vårdnadshavare med en pågående kontakt med 
logopedimottagningen ”Vad skulle underlätta för att genomföra språklig träning med ditt 
barn?”. Vi ställde en öppen fråga och lät även vårdnadshavare ta ställning till några 
konkreta förslag. Utifrån detta har flera typer av stöd och funktioner arbetats fram för att 
bemöta de tilltänkta användarnas behov. Att innovationen på något vis skulle vara innefatta 
en digital del via stöd- och behandlingsplattformen på 1177 var en förutsättning, men 
innehållet och de funktioner som skapats är direkt anpassade efter det stöd som 
vårdnadshavare uppgett sig sakna. Vi har även i innovationen använt strategier och tankar 
utifrån spelifiering (serious games) för att ytterligare öka vårdnadshavares och barnens 
motivation. Hela innovationen syftar till att stötta vårdnadshavarna att utföra språklig 
träning med sitt barn mellan besöken hos logopeden. Innovationen riktar sig till 
vårdnadshavare som har ett barn i förskoleåldern som remitterats med misstänkt tal- 
och/eller språkstörning. 
 
En ny rutin startade vid Logopedimottagningen Skaraborgs sjukhus i oktober 2020. Denna 
innebär att alla vårdnadshavare går en introducerande föräldrautbildning före sitt första 
besök med barnet och får tillgång till programmet ”barn med språkstörning- stöd från 
logopeden” på stöd- och behandlingsplattformen på 1177. 
Sedan uppstarten har både den introducerande föräldrautbildningen och programmet 
utvärderats samt reviderats. Anpassningar har även gjorts utifrån covid-pandemin. En ny 
version av programmet publicerades i november 2021.  
I samband med att den nya versionen publicerades hölls utbildning i programmet och 
rutinen i Skaraborg till logopeder på samtliga Logopedimottagningar inom Västra 
Götalandsregionen. Utbildningen hölls efter ett regionalt beslut om att programmet skulle 
erbjudas på en regional nivå. Vi har även skapat en webutbildning på Lärportalen Totara om 
innovationen för att möjliggöra fortsatt spridning på nationell nivå. 
Under våren 2022 pågår fortsatta utvärderingar kring den uppdaterade versionen av 
programmet och en jämförelse mellan vårdnadshavarnas upplevelse av följsamhet med 
eller utan stödprogram. 
 

Nedan följer en beskrivning av de komponenter som ingår i innovationen. 
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INTRODUCERANDE FÖRÄLDRAUTBILDNING 

Vårdnadshavare bokas på introducerande föräldrautbildning i grupp innan de kommer på 
ett enskilt besök med barnet hos sin behandlande logoped. Utbildningen tar ca 45 minuter 
när gruppen inte har tolkbehov. Vid tolkbehov blir tidsåtgången den dubbla.  
Utbildningens innehåll (som ges med stöd av en powerpoint):  
 
I utbildningen görs en genomgång av vad en logoped gör, varför barnets remitterats till 
logoped och hur besöket hos logopeden ser ut. VI understryker vikten av att träningen 
mellan besöken är vårdnadshavarnas ansvar. Vårdnadshavarna utbildas i skillnaden mellan 
tal, språk och kommunikation, pragmatik, språkförståelse, ordförråd, grammatik och uttal 
beskrivs också. Information ges om språkinlärning vid flerspråkighet samt milstolpar i typisk 
språkutveckling.  
 
Vårdnadshavarna får information om vad är en språkstörning och hur vanligt är det samt 
orsaker till språkstörning. De får även kunskap kring språkstörning och flerspråkighet. 
Svårigheter inom områdena pragmatik, språkförståelse, ordförråd, grammatik och uttal 
beskrivs. Tips och råd om allmän språkstimulans ges. Slutligen informeras vårdnadshavarna 
om vad de ska tänka på inför besöket, rutiner för återbud vid sjukdom och vad som sker vid 
uteblivande. Därefter får de även en kort genomgång av hur föräldern loggar in på Stöd- 
och behandlingsplattformen på 1177 samt vilka funktioner som finns i programmet.  

 
Avslutningsvis vid föräldrautbildningen så finns utrymme för frågor.  
 
STÖDPROGRAMMET – BARN MED SPRÅKSTÖRNING – STÖD FRÅN LOGOPEDEN 
 
Vårdnadshavare ges tillgång till programmet efter deltagande i introducerande 
föräldrautbildning. Vårdnadshavaren loggar in som ombud för sitt barn.  
 
Första gången vårdnadshavaren loggar in i programmet så möts hen av ett quiz. Quizet 
innehåller sex frågor som utgår från den introducerande föräldrautbildningen. Quizet är 
tänkt som en repetition av vårdnadshavarens kunskap, samt en möjlighet att öka hens 
kunskap kring vad syftet med besöket hos logopeden är, vad kommunikation är, när första 
orden brukar komma, ta bort myter om flerspråkighet, hur vanligt språkstörning är samt 
vad som är tecken på en språkstörning.  
 
Meddelandefunktion 

1. Vårdnadshavaren kan alltid skicka meddelande direkt till sin behandlande logoped 
oavsett plats och tidpunkt. Vårdnadshavaren slipper därmed passa telefontider och 
kan skicka frågan direkt när den uppkommer, samt att frågan når direkt till den 
behandlande logopeden. Här finns möjlighet att få förtydligat hur den språkliga 
träningen ska gå till i hemmet eller om det saknas material. 

2. Träningsdagbok: Den behandlande logopeden skriver en sammanfattning om vad 
som överenskommits vid besöket för att vårdnadshavaren ska kunna få 
informationen repeterad samt att om de finns ytterligare vårdnadshavare som ej 
närvarat vid besöket så kan hen få förstahandsinformation. Här får även 
vårdnadshavaren uppmaningar om att lära sig mer kring vissa områden med hjälp 



 

av informationsbildspel i programmet. Mellan besöken så förväntas 
vårdnadshavaren fylla i hur träningen går där hemma och detta används som ett 
underlag vid återbesöket hos logopeden. Detta blir även ett sätt för 
vårdnadshavaren att tydligt följa sitt barns framsteg i språkutvecklingen.  

 
Informationsbildspel 
Till innovationen hör 55 informationsbildspel som finns på plattformen. Bildspelen 
innefattar den information som ges på den introducerande föräldrautbildningen samt 
fördjupande bildspel inom samma områden. Vårdnadshavaren kan därmed få repetition av 
informationen flera gånger under kontakten med logopedimottagningen. Under barnets 
kontakt med sin logoped så förändras behovet av insatser för barnet och därför förändras 
även vilken kunskap som vårdnadshavaren behöver i den aktuella insatsen. T ex så kan 
fokuset för interventionen initialt vara att arbeta med AKK för att i slutet av kontakten 
arbeta med språkljuden (fonologin). Vårdnadshavaren kan när som helst välja att lära sig 
mer kring valfritt område, men logopeden kan även uppmana vårdnadshavaren att ta del 
av specifika avsnitt beroende på interventionens inriktning. Under modulen ”Tips och råd” 
ges många förslag på allmän språkstimulans och det ska vara språklig träning som är enkel 
att genomföra i vardagen. På så sätt vill vi få vårdnadshavaren att lära sig hitta tillfällen för 
språklig träning i sin vardag. 
 
Belöningsmaterial  
Programmet innefattar fyra varianter av belöningsmaterial som kan skrivas ut och användas 
tillsammans med barnet. Materialet innehåller en bakgrundsbild t ex en havsbotten samt 
tillhörande delar som barnet efterhand kan klistra upp på bakgrunden efter varje avslutat 
träningstillfälle. Barnet blir på så sätt motiverat av att se bilden växa fram under träningens 
gång. Denna motivation kan behövas för barn som har behov av kontinuerlig träning under 
lång tid. Materialet belönar att träningen blivit gjord, men ej resultatet för träningen. Att 
sätta upp belöningsmaterialet hemma blir även en indirekt påminnelse till vårdnadshavaren 
för att komma igång att genomföra träningen. 
 
Träningsmaterial 
I programmet finns en mängd material för språklig träning, dock är allt låst från början. 
Logopeden öppnar träningsmaterial som anpassas efter barnet. Detta då vårdnadshavaren 
inte själv ska ansvara för att avgöra vilken form av språklig träning som barnet behöver. 
Materialet är tänkt att skrivas ut men kan även användas i programmet, det blir då på ett 
mindre lekfullt sätt. Syftet med att material finns i programmet är för att vårdnadshavaren 
ska kunna skriva ut materialet på nytt om det går sönder eller om de glömt materialet 
hemma om de t ex åker bort. Detta ger en ökad tillgänglighet till träningsmaterial.  
 
SMS-påminnelser 
Vårdnadshavarna har efterfrågat påminnelser för att komma ihåg att genomföra språklig 
träning med sitt barn. Stöd- och behandlingsplattformen skickar därför ut SMS till 
vårdnadshavaren när de varit inaktiva i programmet under 14 dagar, det upprepas sedan 
var 5e dag upp till 29 dagar. Vårdnadshavaren får en uppmaning att logga in i programmet 
och förhoppningen är då att vårdnadshavaren även blir påmind om att genomföra den 
språkliga träningen med barnet.  


