
Logopedi - Kursbeskrivningar 

Grunder i talvetenskaper, 5 sp 

Målet med kursen är att ge allmän kännedom om det centrala innehållet i logopedi. 

Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas studerandena kunna:  

a) beskriva tal- och hörselorganens strukturer och funktioner  

b) definiera central terminologi  

c) beskriva de vanligaste tal-, röst- och kommunikationsstörningarna  

d) identifiera talterapeutens jurisdiktion 

Undervisningsformer: Föreläsningar och övningar  

Examination: uppsats och litteraturtentamen 

Litteratur: 

Engstrand (2004): Fonetikens grunder. Lund: Studentlitteratur. ISBN/ISSN: 9144042388.  

Hartelius, L., Nettelbladt, U. & Hammarberg, B. (2008): Logopedi. Lund: Studentlitteratur. 

ISBN/ISSN: 978-91-44-03886-5.  

Tilläggsinformation om litteratur:  

Ur boken Logopedi läses kapitlen 8, 9, 15, 17 och 33.  

Ur boken Fonetikens grunder läses kapitlen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 och 10. 

Rösten, 5 sp 

Målet med kursen är att ge en bred kännedom om rösten i teori och praktik. 

Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas studerandena kunna:  

a) beskriva normal röstproduktion  

b) diskutera olika former av perceptuell bedömning och akustisk analys av röstkvalitet  

c) definiera termer gällande röstproduktion och undersökningen och bedömningen av den 

Undervisningsformer: Föreläsningar och praktiska övningar.  

Examination: litteraturtentamen 

Litteratur:  

 

Lindblad, P (1992): Rösten. Lund: Studentlitteratu. ISBN/ISSN: 91-44-31671-2  

Sundberg, Johan (2007): Röstlära: fakta om rösten i tal och sång. Konsultfirman Johan 

Sundberg.  

ISBN/ISSN: 978-91-633-0485-9.  

Elliot, N (2009): Röstboken: tal-, röst- och sångövningar. Lund: Studentlitteratur.ISBN/ISSN: 

9789144053486 

Annan litteratur enligt tentators anvisningar. 

   



 

Utvecklingen av språk, tal och kommunikation, 5 sp 

Målet med kursen är att ge ingående kännedom om utvecklingen av språk, tal och 

kommunikation. 

Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas studerandena kunna:  

a) beskriva olika faser av utvecklingen av tal- språk och kommunikation hos barn  

b) diskutera bedömning av språklig medvetenhet  

c) tillämpa metoder att stimulera den språkliga medvetenheten hos barn 

Undervisningsformer: Föreläsningar och övningar  

Examination: uppsats och litteraturtentamen 

Litteratur:  

Bjar, L & Liberg, C (2003): Barn utvecklar sitt språk. Lund:Studentlitteratur. ISBN/ISSN: 

9144027931.  

Håkansson, G (1998):Språkinlärning hos barn. Lund: Studentlitteratur. ISBN/ISSN:91-44-

00865-1.  

Nettelbladt, U. & Salameh, E-K (2013): Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 1, 

Fonologi, grammatik, lexikon.  

Hartelius, L. & Nettelbladt, U. &  Hammarberg, B.  (2008): Logopedi. Lund: 

Studentlitteratur.ISBN/ISSN: 978-91-44-03886-5  

Tilläggsinformation: kapitlen 4, 6, 9, 10 och 12              

  

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder, 5 sp 

Målsättningen med kursen är att den studerande bekantar sig med olika typer av alternativa 

och kompletterande kommunikationsmetoder för att sedan kunna fördjupa och tillämpa dessa 

metoder.  

 

Lärandemål: Efter avslutad kurs förväntas studerandena kunna:  

a) beskriva och diskutera olika alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder  

b) diskutera omgivningens och samtalspartnerns betydelse för processerna vid alternativa och 

kompletterande kommunikationsmetoder 

Undervisningsformer: Föreläsningar och övningar  

Examination: litteraturtentamen  

 

Litteratur:  

Beukelman D.R. & Mirenda P. (upplaga 4/2013): Augumentative and Alternative 

Communication. Supporting Children and Adults with Complex Communication Needs. 

Brookes. ISBN/ISSN: 978-1-59857-196-7  

Heister-Trygg, B. TAKK-tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. 

ISBN/ISSN: 9178386675.  



Introduktion till beteendevetenskaplig forskning, 5 sp (30h)  

Målsättningen är att ge en överblick över metoder i beteendevetenskaplig forskning.  

 

Lärandemål:Efter avslutad kurs skall studerandena  

a) kunna ge exempel på beteendevetenskaplig forskning och hur kunskap inom 

beteendevetenskap uppnås  

b) kunna beskriva för- och nackdelarna med olika typer av beteendevetenskapliga 

forskningsmetoder  

c) kunna använda de vanligaste statistiska testen i programmet SPSS  

d) kunna analysera kritiskt beteendevetenskapliga forskningsrapporter  

 

Undervisningsformer: Föreläsningar och övningar  

Examination: hemövningar och litteraturtentamen 

Litteratur: Coolican, Hugh. Research Methods and Statistics in Psychology. Hodder 

Education. ISBN/ISSN: 9780340983447  

 


