TALTERAPI FÖR BARN
Ett barn lär sig tala i sin egen uppväxtmiljö. Tal- och ordinlärningen stöds
allra bäst av den ömsesidiga dialogen i vardagen mellan barnet och en
vuxen från den stund barnet föds.
I hemmet, på barnrådgivningen och i daghemmet följer man upp hur
barnet lär sig äta själv och hur tal- och språkutvecklingen framskrider. Det
förekommer individuella skillnader i utvecklingen.
Ibland tar det lång tid för barnet att lära sig nya ord eller talet kan länge
vara otydligt. Det kan också förekomma stamning i barnets tal, eller rösten
kan vara hes. Det kan vara svårt för barnet att förstå tal. Ibland kan det
också vara svårt för barnet att lära sig de färdigheter som behövs för att
äta, till exempel att klara av att tugga. I sådana fall kan man kontakta
talterapeuten.

VAD ÄR TALTERAPI?
Talterapi är medicinsk rehabilitering. I talterapin utvärderar vi barnets språkliga
utveckling och följer upp den. Till språkutvecklingen hör interaktionsfärdigheter,
förmåga att lyssna och rikta uppmärksamheten, att förstå tal, att behärska
ordförrådet, berättarförmåga, ett tydligt tal och läsmognad. I talterapin bedöms
även småbarns utveckling av ätandet.
Talterapeuten bedömer dessa färdigheter genom att intervjua föräldrarna, genom
att följa med barnets lek och iaktta barnets tal och talförståelse. Barnets färdigheter
bedöms också utgående från åldersanpassade test.
Till den språkliga utvecklingen hör:
•
interaktion
•
koncentration och lyssnande
•
språkförståelse
•
ordförrådet
•
berättande
•
ett tydligt uttal
•
grundfärdigheter inför läs- och skrivinlärningen
Det är viktigt att föräldrarna är närvarande och deltar i barnets talterapi. Tillsammans
med föräldrarna söker talterapeuten de sätt med vilka man bäst stöder utvecklingen
av barnets färdigheter i barnets vardagsmiljö.
Talterapeuten kan vid behov rekommendera fortsatta undersökningar som till
exempel hörselundersökning eller bedömning som utförts av foniater, psykolog,
ergo- eller fysioterapeut.

ATT SÖKA SIG TILL TALTERAPI
Man kan söka sig till talterapi på eget initiativ eller på rådgivningens eller dagvårdens
rekommendation. Någon remiss behövs inte och servicen är avgiftsfri.
Vanda stad erbjuder talterapi på svenska i Björkby. Mottagningen är belägen på
Vårdträdsgränden 15, 4:e våningen. Den svenska talterapin omfattar barn, vuxna
och åldringar. Den svenska talterapeuten arbetar med kunder ifrån hela Vanda
stads område.
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