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Mette Friderichsen, Tale-hørekonsulent, Bjergsted Kommune

Jeg gik mig over sø
og land
Den kommune jeg arbejder i har en venskabskommune i Skåne.
Den hedder Ørkelljunga, og ligger på grænsen til Småland i den
nordlige ende af Hallandsåsen. I begyndelsen af marts 2005 var
jeg på udvekslingsbesøg i Ørkelljunga. I to dage fik jeg lov at følge
Gunilla og Elisabeth, som begge er talepædagoger. På den måde fik
jeg et indblik i deres hverdag, arbejdsmetoder og arbejdsforhold.

Vintersverige
Da vi kørte op over Søderåsen blev
A4’eren, til hjulspor i sneen. Vi listede

os gennem snefog og mærkede vildmarksstemning på småvejen ind til
Ålsjunga, hvor vi skulle bo.
EFS-gården i
Ålsjunga, hvor
vi boede
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Børnehaveklassen på
Von Reisen
Skole

Mødet
Næste morgen meldte klokradioen om
aflyste busruter og lukkede skoler i
Skåne, men jeg blev hentet af Gunilla
Gunilla
spiller fonologisk ”Trip,
trap, trylle”
med Olivia fra
børnehaveklassen. ”Trip, trap,
Trylle” svarer
til ”Kryds og
Bolle”
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kl. 7:50, som hun havde lovet. Der var
faldet meget sne. Det var overskyet,
stille, og frosttåget. Gunilla og jeg
gav hinanden hånden og fulgtes ad til
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Simon arbejder
med Lexia

hendes første undervisningsopgave på
Von Reisers Skole i Ålsjunga.
På skolen bliver der ”hej’et”, Gunilla
er gæst, hun kommer her ofte, men er
altid på besøg. Jeg genkender rollen. I
dag er jeg hendes gæst, og får lov at
møde eleverne i børnehaveklassen.
”Kan ni gissa hvarfor språk Mette
pratar? Spørger børnehavklasselæreren. En modig lille dreng rækker hånden op og svarer. ”Hon pratar engelska” Den dag hørte han og de andre
elever, hvordan dansk lyder – og sprog
blev dagens tema.

Gunilla Svensson
Gunilla er uddannet lærer. I år 2000
blev hun færdig som talepædagog.
Hun arbejder kun med skolebørn. For
det meste børn med tale-sprogvanskeligheder, men hun har også elever med
læse-skrivevanskeligheder.

Olivia har fonologiske vanskeligheder.
Hun har med Gunillas hjælp fået etableret /r-/, men hun fronter stadig /k-/
til /t-/ og /g-/ til /d-/, men mest i
spontantalen. Gunilla synes, hun er
godt på vej, men er lidt bekymret for
hendes kommende læseindlæring.
Simon har dyspraxi. (på dansk motorisk
dysfasi) Han går i 2. klasse, og Gunilla
giver ham både tale- og læsepædagogisk bistand. Jeg hører Simon læse
sætningen: ”Jag har sett en krokodille
på narra hall” Han læser ”Jad har sett
en krotogille på narra hall” Gunilla og
Simon skiller ordene ud fra sætningen
og sætter dem sammen igen.
På computeren har Gunilla programmet ”Lexia” Med dette program kan
hun selv producere undervisningsmaterialer og it-opgaver til sine elever.
I programmet findes bl.a. et leksikon
med tilhørende billeder, hvor alle svenske sproglyde er repræsenteret.
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pædagoger, en psykolog på halv tid,
som kun foretager testning, tre socialrådgivere og en ”faltsekretærere” en
slags SSP’er.
I Sverige er arbejdsugen 40 timer.
Gunilla er ikke ansat på lærerlignende
vilkår. Hun har faste arbejdstider og
skal aftale ferie med sine kollegaer på
Centrumressourcen. Hun savner sine
skoleferier, siger hun, men hun er
omhyggelig med sin ferieplanlægning.
I skoleferierne laver hun skrivearbejde
og undervisningsplanlægning på sit
kontor i Økelljunga.

Gunilla på sit
kontor, mellem
to skolebesøg.
I sin taske, der
står på bordet, har hun
sin bærbare
computer og
de undervisningsmaterialer
hun skal bruge
til sine elever
den dag

Centrumresursen
Fra Von Reisers skole kører vi til
Centrumresursen. Gunilla vil vise mig
sit kontor, og hun skal have klaret
nogle telefonopringninger.
Centrumresursen er et rådgivningscenter, der betjener børnehaver og
skoler i Ørkeljunga Kommune. I centeret arbejder et team bestående af to
specialpædagoger, to tale- og sprogElisabeth

Handledning
Dette ord lyder smukt på svensk og dets
mening er smuk: At tage den anden ved
hånden og følge hende eller ham på
vej. Gunilla arbejder sådan – og på
mange andre måder, men hun rådgiver
og vejleder ikke i traditionel forstand.
Det er ikke sikkert, at den der søger
hjælp bliver hjulpet ved at modtage et
råd. At vise vejen kan være godt, men
den anden må passivt følge med. Hand
Ledning, dette at tage den anden ved
hånden, at følges ad giver tryghed, og
plads til refleksion og nye veje.

Elisabeth
Elisabeth er også talepædagog. Hun er
oprindelig uddannet pædagog, og har
arbejdet i mange år i ”Hogkullen” en
af kommunes børnehaver. Hun arbejder
kun med småbørn.
Elisabeth åbner for sine skuffer med
undervisningsmaterialer, mange hjemmelavede, sirligt opbevaret i skuffer
med skilte på: Begrepp, Blåsøvningar,
Ramsor, L-ljud ock F-ljud, Diverse småsaker. Vi hitter på, vi talepædagoger,
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Læg mærke
til det svenske
fonem ç, for
/stj/. Det er den
lyd der f.eks.
høres i det
svenske ord for
”Stjernor”

for det skal der til i mødet med det lille
sprogsvage barn.
Vi taler om tiden og tingene.
Elisabeth bruger meget tid. Hun viser
mig sine ”sansefonemer”, inspireret
af Irene Johansson, har Elisabeth selv
syet alle de svenske fonemer.
Sansefonemerne er især møntet på
børn med Downs Syndrom. Tanken er
at andre sanser end høresansen skal
aktiveres ved indlæringen af en lyd.
Således kan man se og føle på hvert
fonem hvor i munden det dannes, om
der er pust/ikke pust og om vokalerne
er rundede el urundede, fortunge el.
bagtunge.

Tag skoene af og
Bornholmsmodellen
Vi udveksler erfaringer. Gunilla spørger, og jeg spørger…”du må da kende
Bornholmsmodellen”,

siger Gunilla. Den har vi også brugt.
Jeg bliver behageligt mindet om
Sproglig opmærksomhed. Det givtige
arbejde i danske indskolingsklasser,
hvor opmærksomheden på sprogets
form bliver vakt.
Dejligt at Jørgen Frosts forskning
også har givet genlyd i Sverige. Lige
som vi danske talepædagoger ikke
kommer uden om svenske sprogforsker som Irene Johanson og Ulrika
Nettelbladt.

Jeg gik mig over sø og land
”Jeg gik mig over sø og land, der
mødte jeg en gammel mand.” …Jeg
gik mig over sundet – ikke ret langt
væk, og alligevel var alting lidt anderledes. Naturen, menneskene, talen,
systemerne. Jeg havde taget min harmonika med. En lille indskolingsklasse
på Eket skole viste mig deres lege, sjov
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med rim og remser og bevægelser. Jeg
kvitterede med at lære børnene den
gamle danske sangleg ”Jeg gik mig
over sø og land” Børnene morede sig og
slog krølle på tungen for at danne den
Se her, dette
lille svenske
rim, som skal
minde eleverne
på Eket skole
om at tage skoene af,
når de er inde.
Det hopper af
lyde og fremkalder aben,
– det legende
menneske i os,
når vores fødder kan mærke
grunden
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danske udtale. De gik i kreds, klappede
og hoppede og smilede ad mit forsøg på
at udtale ”Dragspel” med rulle /r/, det
svenske ord for harmonika.
n

