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Auditory Verbal Therapy (AVT) 

AVT är en metod för er föräldrar att hjälpa ert barn att utveckla 
talspråk genom att använda sin hörsel och förmåga att lyssna 
optimalt. Ni föräldrar är de viktigaste personerna för ert barns 
språkutveckling. Metoden i dess nuvarande form kommer från 
USA och Canada och utvecklades under 1970-talet. 2007 kom 
den till Sverige och erbjuds i Dalarna sedan 2010. 

 

I korthet handlar AVT om: 

 vikten av att få tidig tillgång till och använda sina 
hörhjälpmedel.  

 att på sikt komma i nivå med sin kronologiska ålder 
angående lyssning, tal och språk för att bli självständig 
som kommunikatör i tal-språkiga miljöer. 

 att utgå från barns normala tal- och språkutveckling. 

 att via on-line handledning blir ni föräldrar tydliga 
språkliga modeller och får stöd i att hjälpa ert barns 
språkutveckling. 

 

AVT riktar sig i första hand till föräldrar med barn med en 
måttlig-grav hörselnedsättning i åldern 0-3 år som har 
hörapparater och/eller cochleaimplantat. Insatsen kan även 
ges senare beroende på när hörselnedsättningen/dövheten 
upptäcks. 
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Hur går det till? 
 
Ni föräldrar och ert barn träffar regelbundet en AVT-pedagog 
för att få stöd i att hjälpa barnet att utveckla talspråk genom att 
använda sin hörsel och sin förmåga att lyssna. Träffarna sker 
en gång/vecka eller varannan vecka under cirka ett års tid. 
Under träffarna får ni handledning i olika tekniker och 
strategier samt förslag på hur dessa kan integreras i familjens 
vardag. Det går även att ha AVT via exempelvis Skype eller 
Facetime. 
 
Tillsammans sätter familj och pedagog upp mål inom 
områdena lyssnande, tal, språk, kommunikation och kognition 
som tillsammans med teknikerna och strategierna utgör 
grunden för innehållet. Målen utgår från normal tal- och 
språkutveckling. Målen utvärderas och uppdateras 
kontinuerligt. 
 
Målen och teknikerna kan även förmedlas till ert barns förskola 
och övriga nätverk. 
 
Flera strategier går ut på att stimulera lyssnandet. Exempelvis 
genom att presentera ljudstimuli före visuellt stimuli, påkalla 
uppmärksamheten via hörseln samt visa att det är roligt och 
meningsfullt att lyssna och använda sin röst. Ett av de stora 
målen med AVT är att barnet ska bli så trygg i sitt lyssnande att 
det inte behöver visuellt stöd.  
Vill du veta mer, kontakta din specialpedagog. 
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Pedagogisk hörselvård  
barn och ungdom 0-19 år 
 
Här når du oss: 

 Via 1177 Vårdguidens e-tjänster på Pedagogisk hörselvårds 

sida på 1177.se, eller via www.1177.se/e-tjanster 

 Telefonsvarartjänst: 010-249 21 29  

(måndag-fredag 08:00-12:00)  

 E-post: phv@regiondalarna.se  

 Sms: 073-123 01 20 20 

Vi har inte möjlighet att garantera sekretess och säkerhet via sms 

och e-post  

Besöksadress: Skomakargatan 22, Borlänge 
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