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Språkstörning hos barn
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Språkstörning hos barn
Vad är en språkstörning?
När ett barns tal- och språkförmåga inte utvecklas som
förväntat kallar man det för en språkstörning. Den kan beröra
en eller flera delar av den språkliga förmågan, som till exempel
uttal, språkförståelse eller grammatisk förmåga. Det finns
dock en stor normalvariation och barn i samma ålder kan
ha hunnit olika långt i sin språkliga utveckling utan att det
behöver röra sig om en språkstörning.
Vad beror en språkstörning på?
Man har inte kunnat påvisa några direkta orsaker till
språkstörning men mycket talar för att det är en kombination
av flera olika faktorer och att ärftlighet är en av dessa faktorer.

Vad kan man göra för att hjälpa?
Insatserna ser olika ut beroende på vilken typ av språkstörning
barnet har. En logoped kan ge råd och erbjuda behandling
utifrån vad det enskilda barnet behöver.
Hur kommer jag i kontakt med logoped?
Vi tar emot barn och ungdomar från hela Stockholms län.
Besöken är kostnadsfria för barn upp till 18 år. För att komma
till oss måste man ha en remiss från BVC-sjuksköterska,
skolsjuksköterska, läkare, psykolog eller annan logoped.
Kontaktuppgiftertill våra olika mottagningar finner du på
baksidan av denna folder. Ring oss gärna om du har några
frågor!

Hur vanligt är det? Kommer det att gå över?
Språkstörningen förändras under barnets utveckling och
varierar mellan individer och situationer. Internationella
studier visar att 5–8 procent av alla barn i förskoleåldern har
någon form av språkstörning, och att 1–2 procent av alla
förskolebarn får bestående svårigheter även under skoltiden
och i vissa fall upp i vuxen ålder.

Välkommen!

