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Musik anvendt som  
auditiv stimulering

Denne artikels formål er at gøre opmærksom på 
auditiv stimulation som metode over for elever, hvis 
auditive funktioner er udfordret, ikke på grund af 
dårlig hørelse men på grund af et neurologisk betinget 
besvær med at bearbejde auditive input. Der er tale 
om lyttevanskeligheder på trods af en normal hørelse. 
Disse elever har, udover forskellige lytteudfordringer, 
også svært ved at tilegne sig skriftsproglige færdigheder, 

ligesom deres auditive vanskeligheder kan præge indlæring i alle skolefag 
og den sociale trivsel. 

Det aktuelle stimulations program er udviklet af PhD Kjeld Johansen, og 
inspirationen er hentet fra mange forskellige teoretiske og praktiske felter, 
hvor neurologi, audiologi og pædagogik er blandt de vigtigste.

Baggrund
Johansens Individualiserede Audi
tive Stimulation, J IAS, blev udvik-
let i 1986, og lige siden er der gjort 
solide erfaringer med metoden gen-
nem et internationalt  samarbejde med 
The Institute for Neuro Physiological 
Psychology, INPP. Således er JIAS 
implementeret mange steder rundt 
om i verden. 

Johansen blev introduceret til lyd-
behandling af lektor Herman Kleener 
under sin studietid på Haderslev 
Seminarium i begyndelsen af 60 érne. 
Johansen erfarede, at Kleener pri-
vat praktiserede VolfAIR-metoden 

til elever, der gik i øvelsesskolens 
hjælpeskoleafdeling, hvilket gjorde 
ham nysgerrig på lydbehandling. 
Johansen begyndte at lave nogle sta-
tistiske beregninger omkring børn, 
der modtog lydbehandling med Volf’s 
lydbånd. 

Der var forbedringer at spore, hvil-
ket gjorde, at han selv i en periode 
begyndte at arbejde med VolfAIR-
metoden. 

Sidenhen udviklede han sit eget 
auditive stimulationsprogram, hvil-
ket blev realiseret i et samarbejde 
med Cand.phil i musikvidenskab og 
komponist Bent Peder Holbech. 

Dorte Bisgaard
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Den terapeutiske musik
Der blev arbejdet et lille års tid på 
at producere den musik, som danner 
grundlag for den auditive stimulation, 
som stadig benyttes i dag. Den spe-
cifikke opdeling i 7 ”frekvensbånd”, 
der anvendes, er baseret på Christian 
Volfs arbejde.

Udvælgelse af de musikalske 
parametre, rytme og puls, der syn-
tes terapeutisk virksomme, er også 
sket på baggrund af forslag fra den 
amerikanske new age-musiker Steven 
Halpern, der i øvrigt er inspireret af 
østlig musik, hvor der fokuseres på, 
at forskellige tonehøjder (frekven-

Begreber 

Et audiogram illustrerer en aktuel hørelse ved at vise høretærsklen på 
forskellige frekvenser. Høretærsklen viser, hvornår en tone bliver registre
ret. En høretærskel mellem 0 og 20 decibel betegnes som normal. Hos 
børn og unge forventes hørelsen at ligge ved 0 dB, og 0 dB skal derfor 
ikke forstås som ingen hørelse. Placerer en høretærskel sig derimod 
nederst i audiogrammet, omkring 6070 dB, er der til gengæld sparsom 
hørelse. Mere følsom hørelse indikeres ved 10 dB.

Decibel (dB) anvendes til at måle lydniveauer. Decibel aflæses i den 
lodrette akse på audiogrammet. Decibelskalaen er en logaritmisk skala, 
hvor en fordobling af lydstyrken svarer til en niveaustigning på 3 dB. 

Frekvens (Hz) måles i hertz, og angiver antallet af  svingninger i en lyd
bølge per sekund, og frekvensen aflæses i den  vandrette akse. Jo højere 
dette tal er, desto lysere er tonen. Højfrekvente toner kunne eksempel
vis være fuglekvidder. Dybe toner er eksempelvis en fjern torden eller 
tonerne fra en basguitar

Auditiv lateralitet, det dominante øre, målt på 11 forskellige frekvenser. 
Ligesom dominans vurderes for øje, hånd og fod.

Auditiv perception betyder bredt hørelse, dvs. sansning af lyd. Ofte 
forbindes ordet med den proces, der følger efter sansningen, altså selve 
lydens processering gennem hørenerven til lyden opfattes i hjernen og 
forstås.

Fonologisk diskriminering refererer til skelneevne af de enkelte sprog
lyde – fonemer.

Kategorisk perception er inden for fonetikken et fænomen, hvor et 
akustisk spekter, der er bredt sammensat, perceptuelt opdeles i mindre 
bestanddele, hvorved identificeringsevnen muliggøres.
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ser) påvirker forskellige områder af 
kroppen og er knyttet til bestemte 
chakraer, kroppens 7 energicentre.  
I vestlig sammenhæng synes auditiv 
stimulation af vagusnerven interes-
sant. Vagus betyder ”den vandrende” 
og er kroppens 10. kranienerve, men 
samtidig også den længste. Den har 
sit udspring i bunden af hjernen 
og forbinder hjernen med alle vore 
indre organer, ligesom den også har 
en forgrening til trommehinden. 
Vagusnerven er en central del af 
det parasympatiske nervesystem, 
og er derfor vigtig i reguleringen af 
kroppens normale funktioner. Pga. 
vagusnervens forbindelse til trom-
mehinden forekommer stimulation 
af den oplagt til behandling af lyt-
tevanskeligheder og APD, Central 
Auditory Processing Disorder. 

J IAS - Programmet
J IAS, Johansens Individualiserede 
Audi tive Stimulationsprogram, er 
en struktureret metode, der gør brug 
af specialkomponeret musik, der via 
equalizer og på grundlag af det per-
sonlige audiogram, er forstærket eller 
nedtonet på specifikke frekvenser, og 
individuelt sammensat til personlig 
aflytning. Eleven lytter 10 min. om 
dagen, 6 dage om ugen i 5 til 12 mdr. 

afhængig af alder. Sammenlagt én 
times aflytning om ugen.

Den bearbejdede musik er designet 
til at aktivere de neurologiske baner, 
som er involverede i forarbejdning 
af sensorisk information. Processen 
påvirker hjernestammens forarbejd-
ningsevne af de lydlige signaler, der 
fra det indre øre via hørenerven, sen-
des til lydopfattelse i hjernens pri-
mære auditive modtagelse. Synapser 
mellem neurale netværk styrkes og 
nye neurale forbindelser skabes. 
Den auditive stimulation arbejder 
således på det førsproglige plan, 
inden de akustiske signaler omsæt-
tes til noget, der forstås sprogligt.  
Lyttemetoden fører til en større 
opmærksomhed og evne til at opfatte 
nuanceforskelle i talt sprog, og en 
øget koncentration fordi hjernens 
evne til at adskille samtidige lyde 
styrkes. Således forbedres også 
muligheden for at frasortere gene-
rende baggrundsstøj. 

Forbedring af den neurologiske 
proces kan afhjælpe mange forskel-
ligartede symptomer, der skyldes 
dårlig forarbejdning af alle lydind-
tryk incl. sproglige indtryk, og som 
kan bidrage til større opmærksomhed 
og ændrede læringsforudsætninger. 

Ved alvorlige skriftsproglige van-

1 Med forældrenes accept

Fig. 1 
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skeligheder, koncentrationsbesvær 
og kropsuro tilsættes musikken nogle 
dybe interferenser (forskellige lavfre-
kvente lydbølger), som har sandsyn-
lighed for at påvirke hjernen positivt 
ved indlæringsbesvær (Hutchison, 
1986).

Optimal hørelse
Johansen var vedholdende omkring 
sin interesse for hørelsen, og han 
ønskede at undersøge, hvordan høre-
profilen hos meget velfungerende 
læsere så ud. I 1964 fik han en aftale 
med skolelederen på Klemensker skole 
om, at lave audiogrammer på de to 
bedste læsere i alle klasser fra 1.- 91. 
Høreundersøgelserne omfattede mere 
end 35 elever, og Johansen udarbej-
dede en ”gennemsnitshørekurve” for 
gode læsere. Nogle år senere læste 
han tilfældigt en artikel af psykolog 
Paul Madaule om den franske ørelæge 
Alfred A. Tomatis. Artiklen indeholdt 
en afbildning af den hørekurve, som 
Tomatis betragtede som den ”optima-
le” for sangere og musikalsk velfunge-
rende personer. Kurven var gengivet i 

en bog af Tomatis fra 1963 og lignede 
til forveksling ”gennemsnitskurven” 
fra Klemensker.

Den optimale hørekurve2 går fra 20 
dB ved 125 Hz til 0 dB ved 3000-4000 
Hz, og herefter et fald til 0 dB ved 
8000 Hz. Ved 3000-4000 Hz mener 
Johansen, at det menneskelige øre er 
mere fintfølende end 0 dB og sætter 
optimal hørelse til -10 dB, dvs. at det 
normale øre kan høre de lyseste toner 
ved meget svag styrke. En normal 
hørelse besidder denne fleksibilitet, 
og har dermed ikke problemer med 
at opfatte og adskille de forskellige 
vigtige højfrekvente sproglyde. ”Den 
optimale hørekurve” bruges som 
referencekurve i JIAS og danner 
udgangspunkt for undersøgelse og et 
individuelt tilpasset lyttetrænings-
program, hvor begge ører stimuleres, 
hver for sig gennem stereohovedte-
lefoner, i forhold til ”den optimale 
hørekurve”. 

”Talebananen”, indtegnet med 
gult, som alle tale-hørelærere er 
bekendt med, viser forholdet mellem 
frekvens og decibel for de forskellige 

2 Se fig. 2 

Fig 2: ”Den optimale hørekurve”, udarbejdet af Kjeld Johansen
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sproglyde. Johansen mener, at ”tale-
bananen” er for unuanceret i forhold 
til overtonerne i de enkelte sprog-
lyde, og at evnen til at opfatte og 
bearbejde disse overtoner er vigtige 
for optimal auditiv perception af spe-
cielt området 2000 Hz og derover. Til 
sammenligning siger international 
standardisering fra 1964, at 0 til 20 
dB på audiogrammet repræsenterer 
et normalt høreniveau for samtlige 
frekvenser for personer i alderen 0 
til 25 år.

Læsning og auditiv perception
I dag er der stor enighed om, at 
fonologiske vanskeligheder er et fæl-
lestræk for børn med skriftsproglige 
vanskeligheder. Auditiv perception er 
vigtig for fonologisk diskriminering 
og bearbejdning af sproglig informa-
tion, og reduceret auditiv perception 
har indflydelse på børns evne til bl.a. 
fonologisk diskriminering. Forskere 
på området vurderer også denne sam-
menhæng som relevant for læseevnen 
(Berninger 2001, Merzenich og Jenkins 
1995).

Reduceret auditiv 
perception har 

indflydelse på børns 
evne til bl.a. fonologisk 

diskriminering

Allerede midt i 60´erne - 70´erne 
undersøgte Johansen børn med redu-
ceret hørelse. Han undrede sig over, at 
de børn, som havde reduceret hørelse 
på det højre øre, eller som havde haft 
mellemørebetændelse på det højre øre, 
var hyppigere repræsenteret i grup-
pen af 10 årige med skriftsproglige 
vanskeligheder end børn, som havde 
reduceret hørelse kun på det venstre 
øre. Hjerneforskning og hemisfære-
teorier støtter hans erfaringer; audi-
tive stimuli har en kortere vej fra det 
højre øre til venstre hemisfære og dets 
hovedsprogcenter, sammenholdt med 
venstre øres stimuli, som må turen 
omkring højre hemisfære før ankomst 
til sprogcentret i venstre hemisfære. 

Processionsvejen 
for henholdsvis

      det højre øre          og          det venstre øre 

Fig. 3 (Bisgaard og Mogensen 2015)
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Sproglydene strømmer ind gennem 
ørerne; lydene fra det højre øre går 
direkte til sprogområdet i venstre 
hemisfære, og opfattes derfor hurti-
gere end sproglydene fra det venstre 
øre.  Sproglydene fra venstre øre tager 
en omvej til højre hemisfære, inden de, 
via Corpus Callosum, kommer i mål og 
bliver sproglig forstået i det venstre 
auditive cortex. Lydene fra det venstre 
øre opfattes derfor senere og opleves 
som svagere. 

Der er således et misforhold i timin-
gen af signaler, der ”tager turen” fra 
det højre øre i forhold til signaler 
fra det venstre øre, der ”tager den 
længere rute” til det venstre auditive 
cortex. Dette får betydning for opfat-
telse af sprogets lyde (Tallal, 1993).

Kognitive neuroforskere mener, at 
dyslektiske børns hjerner har proble-
mer med at fortolke hurtigt skiftende 
stavelser som eksempelvis /ba/ og /
da/, muligvis fordi sprogprocessering 
fortrinsvis foregår via højre hemisfæ-
res sprogområde. Hjernes to hemisfæ-
rer har forskelligt artede neuroner, 
og signaloverførslen mellem cellerne 
afhænger af, hvor finmasket cellens 
dendritforgreninger er. Hvis lydene 
ændrer sig langsomt, reagerer begge 
hemisfærer fuldstændigt på samme 
måde. Hvis lydene ændrer sig hur-
tigt, er det kun det venstre auditive 
cortex, der reagerer pga. mange flere 
dendritgrene og derfor også flere 
synapser i venstre hemisfære end i 
højre hemisfære. Højre auditive cor-
tex viser således betydeligt reduce-
ret aktivitet ved hurtigt skiftende 
stimuli, hvilket viser en funktionel 
asymmetri i den temporale auditi-

ve processering. Rozenblatt (2014) 
fandt, at børn med dysleksi havde 
vanskeligt ved at processere de hur-
tigt skiftende lyde i talesproget, og 
Geschwind og Galaburda (1987) har 
ligeledes beskrevet, hvordan opfat-
telsen af skriftsproget af den årsag 
vanskeliggøres. 

Elever med skriftsproglige van-
skeligheder har generelt en hørelse 
i normalområdet. Men med en min-
dre følsom hørelse (5 til 10 dB), på 
specielt det højre øre, i et snævert 
frekvensområde, er eleven i risiko 
for, at enkelte formanter opfattes 
bedst via det venstre øre, hvilket 
giver problemer, fordi sprogopfattel-
sen besværliggøres pga. den længere 
”rejse” til sprogcentret, med risiko 
for at formanten hæmmes.  

Fonemer og formanter
Den mindste betydningsbærende 
sprogdel betegnes et fonem, og fone-
mer er enkeltstående sproglyde f.eks. 
/p/, /b/, /s/, /a/ m.fl. Det er de 
mindste enheder af lyd, der kan ændre 
en betydning, f.eks. pil / bil.
Fonemer består af små lydpakker, 
kaldet formanter. Formanter er byg-
gestenene i fonemer, og det er kom-
binationen af disse, der kendetegner 
hvert enkelt fonem. Hvis man bruger 
en terminologi hentet fra fysik, kan 
et fornem også forstås som ”et sprog-
ligt molekyle” og en formant som ”et 
sprogligt atom”. Hvis et atom udskif-
tes med et andet atom, får man et 
andet molekyle. Dét er netop tilfæl-
det her. En formant er karakteriseret 
ved frekvens, volumen (lydstyrke) 
og tid. Hvis bare et af disse karak-
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teristika ændres, får man en anden 
formant og dermed et andet fonem. 
Disse lydpakker, der kaldes formanter, 
artikuleres samtidig og danner altså 
tilsammen fonemet. Hvis en enkelt 
af fonemets formanter ændrer fre-
kvens, får det indflydelse på, hvordan 
fonemet opfattes. Sprogforskere har 
fortrinsvis fokuseret på fonemdiskri-
mination, men ikke beskæftiget sig 
meget med sansning og perception 
af formanter, som jo faktisk er dét, 
vort auditive system er indrettet til 
at afkode. Netop dyslektikere har hyp-
pigt en mere upræcis opfattelse af de 
enkelte formanter (dårligere katego-
risk perception) og kommer derfor ofte 
til at opfatte fonemerne “lidt skævt” 
(Bertucci, 2003). 

Sprogforskere har 
fortrinsvis fokuseret på 
fonemdiskrimination, 

men ikke beskæftiget sig 
meget med sansning og 
perception af formanter

Mange talelyde (fonemer) adskiller 
sig kun ved korte spektrale og/eller 
tidsmæssige ændringer, specifikt inden 
for 10 millisekunder, og disse få mil-
lisekunder kan bestemme, hvilken 
stavelse vi hører. 

Nedenstående spektrogram (hen-
tet fra Tallal) viser to forskellige 
fonemkombinationer /ba/ og /da/, 
hver sammensat af 3 formanter:
1. formant 0-1000 Hz
2. formant 2000-2500 Hz
3. formant 3200-4000 Hz

Fig. 4 efter Tallal

Et tænkt eksempel på et tilfælde, 
der skaber problemer, kunne være, 
at hørelsen på specielt det højre øre 
er lettere reduceret i et snævert fre-
kvensområde på 3200-4000 Hz. Når 
det højre øre således er reduceret vil 
3. formant primært blive opfattet via 
det venstre øre og derfor ankomme 
til sprogcentret i venstre hemisfære 
med en halv snes millisekunders for-
sinkelse, netop pga. omvejen forbi den 
højre hemisfære. Derfor vil formanten, 
der er forskudt i tid, være mindsket i 
styrke ved ankomsten til sprogcentret 
i venstre hemisfære, og den sproglyd, 
der opfattes, bliver en anden.

Hvis nogle formanter inden for 
et fonem ”rejser” via én rute, mens 
andre ”rejser” via den anden rute, 
kan den rækkefølge de ankommer i 
tillige være uorganiseret. Når sprog-
lyde ankommer på denne uorgani-
serede måde, som følge af processe-
ring af en ukorrekt rækkefølge, vil 
detaljerne i lyde opleves forvirrende. 
Hvor auditiv lateralitet er blandet 
eller inkonsekvent, kan fonemer 
blive misforstået pga. de tidsmæssige 
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forskelle mellem de individuelle for-
manter. Det er derfor vigtigt, at der 
er en auditiv dominans, og det kan 
JIAS medvirke til. Efter en periode 
med lyttetræning kan eleven med 
auditivt betingede sproglige van-
skeligheder bedre høre de forskel-
lige fonetiske komponenter i spro-
get, noget som også har en positiv 
indflydelse på bl.a. læseprocessen. 
Det indikerer, at der en vis sammen-
hæng mellem graden af lateralitet og 
den sproglige udvikling (Johansen, 
1993). Det er derfor vigtigt at kort-
lægge personens auditive lateralitet. 

Efter en periode med 
lyttetræning kan eleven 
med auditivt betingede 

sproglige vanskeligheder 
bedre høre de forskellige 
fonetiske komponenter 

i sproget

Auditiv lateralitet  
– øredominans
Der er brug for at screene for audi-
tiv lateralitet i to omgange: Dels ved 
dikotisk lytning og dels ved binaural-
rentone-hørescreening.

Dikotisk lytning er en neuropsy-
kologisk sprogtest, hvor man måler 
elevens evne til at opfatte og adskille 
samtidige og dermed konkurrende 
sproglige input til det højre og ven-
stre øre. Dikotisk lytning er en meto-
de til at studere sprogprocesserne i 
hjernen og er et mål på auditiv funk-
tionel lateralisering (Hugdahl, 2003; 

Johansen 1993). Ved dikotisk lytning 
forstås, at der gennem hovedtele-
foner sendes forskellige stimuli til 
begge ører; et ord til det ene øre og et 
andet ord til det andet øre, på samme 
tid med samme styrke. Hvis hørelsen 
er optimal formår personen at diskri-
minere stort set samtlige lyde, f.eks. 
non-ord og stavelser i ord.

Ud over fastsættelse af personens 
evne til at opfatte og adskille kon-
kurrerende sproglyde via dikotisk 
lyttetest, undersøges den auditive 
dominans yderligere overfor samti-
digt præsenterede rene toner, også 
kaldet binaural hørescreening. Ved 
fastsættelse af binaural screening 
forstås, at der sættes lyd til begge 
ører på samme tid, og testperso-
nen skal tilkendegive, i hvilket 
øre lyden høres. Der måles både 
på 20 dB og på tærskelværdien på 
samtlige 11 frekvenser. Herefter 
udregnes Højre-Venstre scoren. 
Højrehåndede dyslektikere udviser 
ofte ved én eller flere tests venstre-
sidig øre-præference i modsætning 
til ikke-dyslektikere. 

APD Auditive 
processeringsvanskeligheder
I denne artikel har fokus været lagt 
på skriftsproglige vanskeligheder, hvil-
ket også var det oprindelige formål 
med JIAS, nemlig at forbedre vilkå-
rene for læsesvage, men årsagen til 
mange elevers sproglige m.fl. vanske-
ligheder kan i mange tilfælde skyldes 
diagnosen APD Auditory Prosessing 
Disorder. Et par væsentlige bøger redi-
geret af Gail D. Chermak og Frank E. 
Musiek (2007); Handbook of Auditory 
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Processing Disorder, 1 & 2 giver  til-
sammen en fremragende oversigt over, 
hvor væsentlig den auditive sansning 
og perception er for ikke bare bar-
nets sproglige udvikling. Forskere er 
selvfølgelig forsigtige med at tale om 
årsager og virkning, når to fænomener 
optræder samtidigt. Der er imidler-
tid ingen tvivl om, at man ofte ser 
samtidig forekomst af auditive per-
ceptionsvanskeligheder i forbindelse 
med talevanskeligheder, skriftsprog-
lige vanskeligheder, generelle indlæ-
ringsvanskeligheder, autisme, ADD og 
ADHD.

Forbedret auditiv perception 
med J IAS
Den nye viden om neuronudvikling og 
hjernes plasticitet giver gode mulighe-
der for at behandle auditive vanskelig-
heder med målrettet stimulation via 
det auditive system, såvel verbalt som 
non-verbalt (Bellis, 2003). På samme 
måde som fysisk aktivitet påvirker 
den fysiske form og personens velbe-
findende, kan musik påvirke hjernen, 
fordi lytteevnen stimuleres (Johansen, 
1993). 

Det er meget positivt, at hørelsen 
kan stimuleres, både til at blive min-
dre sensitiv, men også til forbedret 
sensitivitet og bevidsthed i forhold 
til lyde, som personen ikke har kun-
net høre og opfatte tidligere. Det er 
erfaringen, at intensiv og målrettet 
stimulation af det auditive system 
med JIAS har positiv indvirkning på 
alle de ovenfor nævnte vanskelig-
heder.3 

JIAS har paralleller til fonologisk 
opmærksomhedstræning, som er 

alment anvendt i den basale læse-
indlæring. Forskellen ligger blot i, 
at der til JIAS metoden anvendes 
auditiv stimulation med musik i 
modsætning til sprogbaseret lytte-
træning med intervention i form af 
traditionel undervisning, der er langt 
mere tidsforbrugende og krævende 
for eleven.

JIAS har paralleller 
til fonologisk 

opmærksomhedstræning, 
som er alment anvendt 

i den basale 
læseindlæring

For mit eget vedkommende blev 
jeg inspireret af en artikel i Dansk 
Audiologopædi 2004 af Jenny Gøtze: 
”Afdækning af en mulig sammenhæng 
mellem auditiv perception og fonolo-
giske vanskeligheder”, og da hun 
dengang var tale-hørepædagog i min 
hjemkommune, kontaktede jeg hende 
efterfølgende for ved selvsyn at over-
være en testtagning af elever på den 
lokale skole. 

Jeg oplevede elever i 12 års alde-
ren, der glade fortalte Jenny, at de nu 
havde fået gang i deres læseproces via 
JIAS, hvilket virkede overbevisende 
for mig, og metoden forekom tiltalen-
de skånsom overfor eleven. Øvelsen 
bestod jo blot i passiv lyttetræning.  
Idet jeg imidlertid selv, som kommu-
nal tale-hørepædagog, stod med flere 
elever med svære sproglige udfor-
dringer, forskellige former for indlæ-
ringsbesvær, koncentrationsbesvær 

3 Se bl.a. Merete Wolf og Dorte Bisgaard: Dikotisk lytning. Specialpædagogik 1 · 2020
  Kjeld Johansen: Lydterapi – måske alligevel en mulighed. Specialpædagogik 5 · 2006
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samt en sensitivitet overfor bestem-
te lyde, blev jeg også på den bag-
grund meget interesseret i metoden, 
hvorfor jeg søgte kontakt til Kjeld 
Johansen, Baltic Dyslexia Research 
Lab, Bornholm for yderligere. 
Måske burde vi ikke være så bange 
for at åbne vore ører - specielt det 
højre, for nye idéer og vinklinger, 
som kan forbedre hverdagen for de, 
som har problemer, der er auditivt 
betinget. 

Jeg håber meget, at denne artikel 
kan give inspiration til fagpersoner 
og andre, som møder og arbejder 
med børn og unge i skriftsproglige 
vanskeligheder og forskellige kom-
munikative udfordringer. 
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