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Vi finns i Arken i Åbo,

Fabriksgatan 2 



Logopedi

Logopedi är vetenskapsområdet som rör 

diagnosticering och behandling av språk-, tal och 

röststörningar samt sväljningssvårigheter. 

• Hämtat från Wikipedia 190129

Teori

Behandling

Praktik



• Studierna leder till yrket talterapeut

• Man kan också bli forskare i ämnet

• Examen

– Kandidat i humanistiska vetenskaper 180 sp, 3 år

– Filosofie magister 120 sp, 2 år
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LOGOPEDI



• Magisterexamen med logopedi som huvudämne ger rätt att 

ansöka om legitimation som talterapeut, vilket är ett krav för 

att få utöva yrket

• Ställer vissa krav på utbildningen
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LEGITIMATION, TALTERAPEUT



 Talterapeuter arbetar med 

Utbildningen syftar till att ge kompetens att undersöka och bedöma 

kommunikationsförmågan hos barn, ungdom, vuxna och äldre med olika tal-, 

språk- och röststörningar och att behandla dem.

VAD GÖR TALTERAPEUTER?



Språket-Talet-Rösten
Rösten:

Ljudsignalen 
som bär talet 
och språket

Språket: 
Tanken om vad
Formen varierar

Talet:

”Uttalet” av språket
Artikulation

Dialekter

Viveka Lyberg Åhlander - Åbo Akademi



KLIENTGRUPPER, TILL 
EXEMPEL
(FR. PREMATURER TILL 100-ÅRINGAR)

Klienter med 

• svårigheter att äta och svälja

• svårigheter med språk-, tal- och kommunikationsutvecklingen

• stamning

• hörselskada

• CP-skada, muskelsjukdomar

• autism     

• röstproblem

• traumatiska hjärnskador eller stroke

• progredierande neurologiska sjukdomar



Frågor om jobb!
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Var arbetar/ vilken 
typ av arbetsplats har 

majoriteten av de 
som studerat 

logopedi?

Arbetsmarknads 
möjligheter efter 

studierna?
Hur ser 

logopedens 
arbete ut i 
vardagen?

Kan man få jobb 
som 

svenskspråkig 
talterapeut i 

Finland?

- Varierande, beror på 
arbetsplatsen

- Bedömning av olika svårigheter 
inom kommunikation, tal, 
språk, röst och sväljning

- Terapi 
- Teamarbete
- Mycket skriftligt arbete

- Jo inom vissa 
kommuner

- Men man behöver 
alltid vara beredd 
att använda finska 
med klientens 
näromgivning och 
kolleger

- Mycket god

- Inom bashälsovården
- På sjukhus
- Privata firmor
- Hjälpmedelscentraler 



Logopedi som vetenskaplig 

disciplin
• Logopedisk forskning har sin bas i flera fält:

– De humanistiska vetenskaperna :

• lär oss om människan som tolkande, kommunicerande och 
skapande varelse. 

– De biologiska vetenskaperna:

• ger oss evolutionens perspektiv på anpassningen till 
omgivningen och de begränsningar som nervsystem, fysiologi 
och sinnesorgan ger.



Psykologi

Lingvistik

Humaniora

Fonetik

Naturvetenskaper

Medicin Akustik

FysiologiAnatomi

Patologi
Språk

Flerspråkig-
het

Neurologi



UNDERVISNINGEN VARIERAR

 Gruppundervisning 

 Föreläsningar

 Praktiska övningar

 Nätkurser

 Metodstudier, forskningsmetodik

 Seminarier 

 Litteraturkurser

 Kliniska studier (klientarbete)

 Avhandlingar (kandidatavhandling och avhandling pro gradu)



PROGRESSION 
I STUDIERNA

 Kurserna ska avläggas i en viss ordning under de tre 

första åren (bygger på varandra) 

 Kunskaper man hämtar in under första årets kurser 

behövs för att kunna gå vidare under det andra året osv.

 Färdigt schema hjälper i det

 Mer flexibilitet under det fjärde och femte året 
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Frågor om studierna!
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Läser ni några ämnen 
som kunde uppfattas 
som överraskande i 
logopedi studierna?

Vilken är din 
favorit/favoriter av alla 
kurser du gått? Tangeras det mycket 

psykologi inom 
logopedi studierna?

- En del är överraskade av 
att man läser 10 sp 
statistik

- För en del kan 
proportionen av 
medicinska studier vara 
överraskande

- Det är varierande 
från person till 
person

- Men ofta de rent 
logopediska 
ämnena

- På kandidatnivå läser 
man 20 sp psykologi.

- På magisternivå kan 
man komplettera med 
fler kurser



DET FINNS MYCKET INFORMATION 
PÅ LOGOPEDINS HEMSIDA 
HTTP://WWW.ABO.FI/ÄMNEN/LOGOPEDI
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http://www.abo.fi/fakultet/logopedi


Frågor om antagning!
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Vad krävs för att 
slippa in och hur ser 
inträdesprovet ut?

Hurudana vitsord 
behöver man i 
studentexamen för att 
komma in på 
utbildningen?

Hur kan man på 
bästa sätt 

förbereda sig 
inför 

inträdesprov?

Hurudana är 
inträdesproven? 
(vad ska man läsa)



TA KONTAKT!

Undrar du över något?

Maila oss:                 

viveka.lybergahlander@abo.fi, annette.nylund@abo.fi

eller ta kontakt med någon som studerar logopedi

Vocalis: vocalis@abo.fi

Vi svarar gärna på dina frågor!
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• För vem skulle ni 
rekommendera 

logopedi? Hurdan 
person?

- Passar nog för många eftersom 
logopedin är ett tvärvetenskapligt 
ämne

- Efter studierna jobbar de flesta 
kliniskt vilket ju är mycket 
mänsko-orienterat
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fhpt-studieradgivare@abo.fi

FRÅGOR OM ANTAGNING?


