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Skenande tal
Logopedmottagningarna inom Stockholms läns sjukvårdsområde

Telefon:
08-123 367 00
Remissadress: Logopedi Södra
Önskad logopedmottagning
Gullmarsplan 17
121 40 Johanneshov
e-remiss TakeCare: Sök respektive logopedmottagning!

Telefon:
08-123 367 00
Remissadress: Logopedi Västra
Önskad logopedmottagning
Gullmarsplan 17
121 40 Johanneshov
e-remiss TakeCare: Sök respektive logopedmottagning!

Välkommen att läsa mer på vår webbplats:
logopeder.sll.se

logopeder.sll.se

Skenande tal
På flera av våra mottagningar inom Logopedi Södra och Logopedi
Västra finns logopeder som har fördjupat sig inom talflytsstörningar.

Det är också vanligt att personer med skenande tal har svårigheter
med koncentration/uppmärksamhet, språk eller samspel.

Vad är skenande tal?

Skenande tal uppmärksammas oftast inte förrän i skolåren och är i
de flesta fall svårt att diagnostisera före 8-10 års ålder. Vanligast är
att diagnosen uppmärksammas först i tonåren.

Skenande tal kan beskrivas som en talrytmstörning som kan inverka
negativt på kommunikationen och göra talaren svår att förstå.
Vanliga symptom som man hittar i olika grad hos personer med
skenande tal är att:
 Taltempot ofta upplevs som för snabbt och/eller ojämnt
 Fraserna kommer som skurar av ord
 Artikulationen är generellt odistinkt
 Det förekommer en hög andel normalt ickeflyt
 Språkljud, stavelser, hela ord och ändelser utelämnas eller ”dras
ihop”, speciellt om de är obetonade eller förekommer i
artikulatoriskt krävande ljudkombinationer
 Pauser förekommer på onaturliga ställen i meningarna så att
talet upplevs ryckigt
 Satsmelodin är utslätad beträffande styrka och ton
 En ny mening påbörjas mitt i en redan påbörjad mening, ofta i ett
försök att omformulera sig men även för att gå vidare utan att
avsluta det man påbörjat att säga
 Personen har svårt att uppfatta signaler om bekräftelse,
turtagning och att lyssnaren inte riktigt uppfattade vad som
sades
Symptomen behöver inte förekomma hela tiden, utan kan variera
mellan olika situationer. Personer med skenande tal kan själva
uppleva att kommunikationen fallerar vid produktion av tal på en hög
språklig nivå. Talet blir ofta tydligare när personen aktivt fokuserar
på talet och mer otydligt och svårförståeligt när personen inte
fokuserar på talet.
Det är vanligt att skenande tal förekommer i kombination med andra
diagnoser som t ex stamning.

Vad beror skenande tal på och hur vanligt är det?




Orsaken till skenande tal är inte helt kartlagd men en hypotes är
att det beror på bristande hämning eller för mycket aktivering i
den neuromotoriska aktiviteten
Det finns idag inte några säkra siffror på hur vanligt det är med
skenande tal
Skenande tal är vanligare hos pojkar än hos flickor

Vad finns det för behandling?
Behandlingen läggs upp utifrån individuella behov hos patienten och
kan inriktas på exempelvis talhastighet, artikulation, rytm, språk och
samspel.
Behandlingen syftar till att öka personens medvetenhet om sitt tal
samt hur det skenande talet påverkar lyssnarens förmåga att förstå
vad som blivit sagt.
Den övergripande målsättningen med behandlingen är att personen
med skenande tal ska kunna göra sig förstådd i samtal med andra
personer. Vid behov riktas också insatserna mot att stärka individens
tillit till sin egen kommunikationsförmåga.

Hur får man kontakt med oss?
Vi tar emot barn, ungdomar och vuxna från hela Stockholms län.
Besöken är kostnadsfria för barn upp till 18 år. För att komma till oss
behöver man ha en remiss. Kontaktuppgifter till våra olika
mottagningar finner du på baksidan av denna folder. Ring oss gärna
om du har några frågor!

Välkommen!

