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Förord 

Efter en höst av hårt arbete börjar vi nu se slutet av denna utbildning, vilket kan ses för oss 

som både tråkigt men ändå härligt. Nu kommer vi äntligen kunna gå ut i världen och arbeta 

med det vi alltid velat och det utbildningen avsett. Denna termin har varit mycket intensiv och 

bestått av både med- och motgångar, glädje, oro och även stress, men vi tog oss igenom det 

och vill nu tacka alla som gjort detta möjligt.  

Först och främst vill vi passa på att tacka alla kommuner som villigt har ställt upp och varit 

med i vår undersökning och delat med sig av deras kunskaper. Utan er skulle denna 

undersökning inte varit möjlig att genomföra.  

Ett stort extra tack vill vi ge till vår handledare Elisabet Hedlund för det stora och bra stöd vi 

fått genom höstens hårda arbete. Du har gett oss bra diskussioner som fått oss att tänka efter, 

du har även gett oss bra direktiv och en bra struktur genom arbetet och på så sätt gett oss 

möjligheten att utveckla våra idéer som i sin tur gjort det möjligt att slutföra detta arbete.  

Vi vill också tacka våra nära och kära som stått ut med oss under denna period då vi kanske 

inte varit de mest sociala människor de känner. Nu kan vi snart fira att det är över!  

 

                                                                                                                     Gävle, oktober 2012 

                                                                           Emelie Isaksson och Sara Nordberg - Lindgren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Isaksson, E & Nordberg – Lindgren, S (2012) Kommuners hjälp för barn med språkstörning – 

En intervjustudie om hjälp som finns att få i större respektive mindre kommuner för barn med 

språkstörning. Gävle: Högskolan Gävle 

 

Sammanfattning 

I samhället idag framkommer det allt fler barn som har någon form av språkstörning. 

Kunskapen bör därför hållas uppdaterad bland logopeder och talpedagoger med flera och att 

det även finns tillgång till stöd och hjälp för dessa barn. Kommunens översikt över behovet av 

hjälp är också viktigt för att barnen ska få de bästa möjliga förutsättningarna. Kommunen bör 

sedan göra det som krävs för att hjälpen för barn med språkstörning ska finnas tillgänglig i 

kommunen. 

I denna studie är vårt syfte att se vad det finns för hjälp för barn med språkstörning i olika 

kommuner och om hjälpen skiljer sig åt beroende på om kommunen är större eller mindre. 

Den frågeställning vi valt till denna undersökning är: Skiljer sig hjälpen åt för barn med 

språkstörningar i större respektive mindre kommuner och i så fall varför?  

Denna studie är kvalitativ och består av en strukturerad intervju. Frågorna har här bestämts i 

förväg och skickats ut till sju olika kommuner som är strategiskt utvalda. Den strukturerade 

intervjun har skickats iväg till kommunerna via mejl tillsammans med ett missiv efter ett 

telefonsamtal med oss där vi ville ha ett godkännande till att skicka frågeformuläret och 

missivet till dem.  

Resultatet visade på att större kommuner har språkförskolor medan mindre kommuner inte 

har inrättat några, men det visade också på att vissa större kommuner inte heller har någon 

sådan verksamhet. Resultatet visade också på att orsaker till att mindre kommuner inte har 

någon språkförskola är att barnantalet är för litet eller att de inte har så många barn med 

språkstörning i kommunen så att det skulle löna sig att ha denna verksamhet. 
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1. Inledning 
 

I dagens samhälle framkommer det att allt fler barn har någon form av språkstörning. Detta 

kräver att kunskapen kring området hålls uppdaterad bland logopeder och talpedagoger med 

flera och att det finns tillgång till stöd och hjälp för dessa barn. För att barn med språkstörning 

ska få de bästa möjliga förutsättningarna är det viktigt att kommunen ser över hur stort 

behovet av hjälp för barn är och sedan göra det som krävs för att denna hjälp ska finnas 

tillgänglig i kommunen, ett exempel kan vara en språkförskola. Skulle det dock vara så att 

pengarna i kommunen inte räcker till eller att behovet inte finns att starta en språkförskola bör 

de se till att barn blir erbjuden annan hjälp. Hjälpen kan se olika ut beroende på vilken 

kommun barnen bor i. I en del kommuner finns det en eller flera språkförskolor medan andra 

kommuner inte har någon alls. Att det kan se olika ut kan dels bero på kommunens storlek i 

invånarantal, hur mycket pengar kommunen har till godo, eller så kan det helt enkelt vara så 

att kommunerna har olika prioriteringar. En språkförskola kan i många fall gynna barn med 

språkstörning, då det finns fler resurser samlade på ett och samma ställe och dessa resurser är 

utbildade just inom området språkstörning. I en språkförskola är även barngruppen mindre så 

att barnens behov kan tillgodoses på ett gynnsammare sätt för deras språkliga utveckling. 

I många fall kan tecken på språkstörning upptäckas redan i förskoleåldern. Genom screening 

kan det upptäckas redan vid 2 ½ års ålder. Skulle det upptäckas att ett barn har en 

språkstörning i förskolan bör pedagogerna i förskolan tillsammans med föräldrarna se till att 

barnet får bästa möjliga hjälp t.ex. att barnet får börja på en språkförskola. I skollagen står 

skrivet att: 

Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle deltagit i eller 

som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som 

eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. (Skollagen kap 

3, 7§) 

Kunskap är något som är mycket värdefullt och kan många gånger vara avgörande för om ett 

barn får det stöd som behövs. Idag finns ett behov av ökad kunskap hos 

förskollärare/pedagoger för att en eventuell språkstörning ska kunna upptäckas i tid, där av 

kan en tidigare insats planeras för en gynnsam språkutveckling. I Läroplanen står skrivet att 

de barn som behöver särskilt stöd ska få det (Skolverket 2010). Eftersom detta står i 

läroplanen är det av yttersta vikt att en sådan sak som språkstörning upptäcks vid ett tidigt 

stadium så att barn med språkstörning får chans att få den hjälp de behöver.  

Vi känner att detta är något vi vill fördjupa oss mer i, då vi inte funnit någon forskning som 

överblickar hur stöd och hjälp för barnen med språkstörning ser ut runt om i Sveriges 

kommuner och där av blev vårt val att se över vilken hjälp barn med språkstörning kan få. 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt behandlas skollag, styrdokument, läroplanen följt av språkstörning, 

talpedagoger/logopeder samt språkförskola. 

2.1 Skollag 
Skollagen skriver att alla barn och elever idag ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån de mål som finns (Skolverket 2010). I 

skollagen står det att; 

   

Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle deltagit i eller 

som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som 

eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. (Skollagen kap 

3, 7§) 

 

Vidare står det i skollagen att elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och 

sameskolan ska ges särskilt stöd på det sätt och i den omfattning att det gynnar eleven, vilket 

menas att de ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som ska uppnås (Skolverket 2010).  

2.1.1 Styrdokument 

För att styra verksamheter som förskoleverksamhet och skolbarnomsorg med mera finns det 

styrdokument som utarbetas på olika nivåer vilka är: riksdagen (skollagen), regeringen 

(förordningar, där läroplanerna ingår), och till sist skolverket vilket innehåller föreskrifter och 

allmänna råd (Skolverket 2010).  Styrdokumenten har även olika rang och kommer i 

följdordning. Ordningen baseras på vilket styrdokument som kommer i första hand och har 

störst betydelse. Styrdokumenten ligger i följande ordning:  

 Skollagen 

 Förordningar 

 Läroplaner 

 Föreskrifter 

 Allmänna råd 

 Enskilda förskolor och fritidshem 

 Skolverkets författningssamling - SKOLFS 

När det kommer till vad varje styrdokument har för uppgift tänker vi endast ta upp vad 

skollagen och läroplanerna har för uppgift, eftersom de är de två styrdokumenten vi behandlar 

i denna studie. Skollagen har till uppgift att bestämma vilka uppgifter verksamheterna har och 

vilka de grundläggande kraven är på verksamheternas kvalitet. Läroplanerna har däremot i 

uppgift att ange värdegrunderna för den enskilda verksamheten och riktlinjer samt vilka mål 
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det ska finnas i verksamheterna (skolverket 2010). Utifrån det styrdokumenten förmedlar är 

det kommunen och andra huvudmän som beslutar vilka resurser som ska finnas i varje 

kommun och organiserar även verksamheterna utifrån de förutsättningar som finns för att 

kunna uppfylla de mål och krav som finns. Efter detta väljer verksamheterna ut det arbetssätt 

som passar dem på bästa sätt (a.a).  

2.1.2 Läroplanen 

 

Förskolans läroplan innehåller många punkter inom området barn i behov av särskilt stöd och 

en av dessa punkter är att de som behöver stöd ska få det (Skolverket 2010). En punkt 

förskolans läroplan tar upp som är mycket väsentlig för denna studie är att; 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra. (Skolverket 2010) 

Förskolans läroplan skriver vidare att arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn 

som har svårigheter av olika slag (Skolverket 2010). Arbetslaget ska också samarbeta för att 

erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa 

de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. (a.a). Förskollärare ska också enligt 

förskolans läroplan ansvara för att barnen i barngruppen stimuleras och utmanas i sin språk- 

och kommunikationsutveckling (Skolverket 2010). 

2.2 Språkstörning 
 

SPSM (specialpedagogiska institutet) hävdar att en språkstörning innebär en större försening 

och avvikelser i språkutvecklingen. När ett barn/elev har tal- och språkstörning är barnets 

eller elevens språkförmåga nedsatt jämfört med andra jämnåriga. Språkstörning är en 

funktionsnedsättning som kan se olika ut för olika barn. (a.a.) skriver vidare att språkstörning 

omfattas av fyra områden vilka är:  

 Språkljud och hur de kombineras, talets rytm och melodi. 

 Ordböjning, småord och satsbyggnad - grammatik 

 Övergripande och situationsanpassad språkanvändning – pragmatik 

 Ords betydelse och framplockning av ord - semantik 

Både språkproduktion och språkförståelse kan vara påverkad när ett barn har språkstörning 

(SPSM). Vid en språkstörning kan det också uppstå vissa konsekvenser vilka är långsam 

språkutveckling, svårt att lära sig nya ord, svårförståelig även för närstående, begränsad 

språkanvändning och nedsatt språkförståelse (SPSM).  
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 Det finns olika orsaker som kan leda till tal- och språkstörning, ofta talas det om att detta är 

något ärftligt inom familjen/släkten. Detta kan handla om att pappa kanske var sen att börja 

tala eller att mamma kanske hade svårt för stavning vid ung ålder. Språkstörning kan vara 

genetiskt och gå i arv på samma sätt som exempel hårfärg. Logopeder rekommenderar tecken 

som stöd som en hjälp för talet (Samuelsson & Sjöberg, 2006). Tecken som stöd eller TAKK 

(Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) som det även kallas är en 

förenklad form av teckenspråk där det huvudsakliga syftet förstärks med ett tecken. Ska 

barnen till exempel gå ut kan förskolläraren samtidigt som denne berättar vad som komma 

skall göra tecken vilket då blir följande: först tar vi på oss jacka och skor, sen går vi ut, till 

detta exempel bör förskolläraren samtidigt teckna orden först, jacka, skor och ut.  

 I varje språk finns alltid ett visst antal språkljud t.ex. b, r, o och d. Talet är ett komplement till 

språket, med hjälp av talet kan vi förmedla språket, talet är ett sätt att uttrycka språket. Talet 

ger oss möjlighet att kunna forma ljud till ord (Samuelsson & Sjöberg, 2006).  

Enligt Rejnö – Habte Selassie (2010) är kunskap något oerhört värdefullt när det handlar om 

språkstörning. Kunskapen om vad det är som påverkar tal- och språkutvecklingen hos barn 

som kan leda till en störning är mycket viktig när en diagnos ska sättas och även vid 

behandling. EEG undersökning är något som är mycket användbart för att upptäcka om barnet 

har några neurologiska tilläggsproblem som till exempel epilepsi. EEG menas att de elektriska 

impulserna i hjärnan mäts. EEG undersökningen sker under sömn och bör användas mer än 

vad det gör idag (a.a.). Enligt Blom och Sjöberg (2000) behöver inte en språkstörning alltid 

handla om att endast ha problem med språket, utan ett barn som har en språkstörning kan 

också ha problem med koncentrationen vilket sker nästan hela tiden. Barn med språkstörning 

behöver få vara i små grupper och de behöver även en god struktur och mycket lugn och ro. 

Kontakten med andra barn är också något dessa barn behöver mycket stöd i och en fråga som 

(a.a.) tar upp är hur många barn får detta stöd idag? Hur många som har problem med sitt tal 

och sitt språk finns det ingen säker uppgift på i vårt land (a.a.). Samuelsson (2004) refererar 

till Nettelbladt (1983) som skriver att språkstörning är något det forskats om och tidigare 

forskning har visat att svenska barn med språkstörning har svårigheter med att behärska 

svenskans accenter till exempel ”själ” och ”stjäl”(a.a.) Barn med språkstörning kan även ha 

problem med andra delar i språket såsom grammatiken, problemet i grammatiken är att de har 

svårt att utveckla den och de utelämnar oftast småord vilket i sin tur påverkar rytmen i deras 

tal (Samuelsson, 2004 refererar till Hansson, 1998; Hansson & Nettelbladt, 1995). 

Nettelbladt & Salameh (2007) refererar till Leonard (1998) som skriver om villkoren för att 

en diagnos ska ges. Diagnosen för språkstörning ges i de fall där utvecklingen i språket är 

väldigt försenad om jämförelsen görs med barn som är jämnåriga. Denna bedömning sker 

vanligtvis när barnet når åldern 3 – 4 år. Barn med språkstörning har både svårigheter med att 

producera språket och även att förstå vad som menas med det språk som talas. Däremot kan 

deras utveckling inom andra områden vara helt opåverkad (a.a.) Vidare refererar Nettelbladt 

& Salameh (2007) till Bishop (1997) som skriver att om diagnosen språkstörning ges så är det 

själva språkstörningen som är det mest framträdande funktionshindret. Detta i sin tur innebär 

att barnets språkliga utvecklingsnivå inte motsvarar barnets kronologiska ålder.  
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Sjöberg (2007) refererar till FN:s barnkonvention och i artikel 3 skrivs det om barnets bästa 

där det står att det mesta av samhällets stöd ska gå till barn med funktionsnedsättning såsom 

språkstörning för att de behöver det mest. Utifrån detta är det alltså extra viktigt för dessa barn 

att lagar och regler tillämpas efter barnkonventionen. Att barnets bästa ska komma i första 

hand är något som gäller alla åtgärder som rör barn. Detta innebär att för barn med t.ex. 

språkstörning måste uppmärksammas och att omgivningen anpassas och att de språkliga 

svårigheterna utreds. Något som också är önskvärt är att barnen inte ska behöva vänta på att 

tal- och språkträningen ska börja. 

Bruce (2007) refererar i sin rapport till Stark & Tallal, (1981); Bishop, (1997); 

Leonard,(1998) som tar upp att barn med specifik språkstörning ofta beskrivs som barn med 

annars normal utveckling och även normal hörsel men som däremot inte lär sig språket i den 

takt som det förväntas. Miniscalco (2007) har gjort en studie kring talsvårigheter vid 2 ½ års 

ålder. Studiens syfte var att undersöka samband mellan språkstörning och neuropsykiatriska 

samband och studien visade då på att vid 2 ½ års ålder kan språkstörning genom så kallas 

screening upptäckas och tidiga insatser kan sättas in för det enskilda barnet.  

2.2.1 Sammanfattning språkstörning 

 

För att sammanfatta begreppet språkstörning innebär det en större försening och avvikelser i 

språkutvecklingen. Språkstörning omfattas även av fyra områden vilka är: 

- Språkljud och hur de kombineras, talets rytm och melodi 

- Ordböjning, småord och satsbyggnad – grammatik 

- Övergripande och situationsanpassad språkanvändning – pragmatik 

- Ords betydelse och framplockning av ord – semantik 

Språkstörning är även en funktionsnedsättning. Diagnosen för språkstörning ges i de fall där 

utvecklingen i språket är väldigt försenad om det blir en jämförelse med jämnåriga barn. Om 

diagnosen språkstörning ges så är det språkstörningen som är den primära diagnosen vilket 

innebär att diagnoser som autism, downsyndrom, ADHD med flera inte finns med som 

tilläggsproblematik då till exempel autism kan orsaka språkstörning.  

Konsekvenser av språkstörning kan vara långsam språkutveckling, svårt att lära sig nya ord, 

svårförståeligt uttal av ord även för närstående, begränsad språkanvändning och nedsatt 

språkförståelse. Barn med specifik språkstörning beskrivs som barn med annars normal 

utveckling och även normal hörsel men däremot inte lär sig språket i den takt som det 

förväntas. Barn med språkstörning behöver få vara i små grupper och ha en god struktur och 

mycket lugn och ro. Orsaker till tal- och språkstörning är ofta något ärftligt inom familjen, till 

exempel pappa kan ha varit sen med talet vilket kan leda till att barnet/barnen kan ärva det 

genetiskt på samma sätt som hårfärg. 
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 2.3 Talpedagoger/Logopeder 

 

Ofta kan föräldrar känna oro för sina barn och skulle denna oro finnas hos föräldrar då de 

misstänker att deras barn har någon form utav språkstörning så finns det olika ställen de kan 

vända sig till för att få råd och stöd och även barnen kan få stöd från dessa ställen 

(Samuelsson och Sjöberg, 2006). Logopeder och talpedagoger är två former utav denna hjälp 

som finns att få. Logopedens uppgift är att ge behandling och ge råd till föräldrar och ibland 

också till förskolepersonal. Skulle det vara så att barnet får svårigheter förutom tal och språk, 

kan det bli så att det blir aktuellt med en remiss till exempelvis något som kallas 

barnneuropsykiatrisk klinik. Där görs sedan en utredning av ett team som består av en 

barnneurolog, en logoped, en psykolog, en sjukgymnast, en arbetsterapeut och en 

specialpedagog (a.a.) Logopeder arbetar med den del av människans kommunikationsförmåga 

som omfattar rösten, talet och språket. En del av logopedens uppgift är att undersöka, ställa 

diagnos och behandla kommunikationsförmågan hos både barn och vuxna med olika former 

av röst – tal och språkstörningar. Till exempel kan det handla om försenad språkutveckling, 

stamning m.m. (Karolinska institutet). Logopeder arbetar också med ät – och sväljproblem 

och andra saker som har med munmotoriken att göra. Logopeden utreder och behandlar även 

läs- och skrivsvårigheter. Det tar ofta lång tid att träna bort ett tal- eller språkproblem eller att 

handskas med det, därför är det för det mesta så att logopeder får följa sina patienter under en 

längre tid (a.a.) Karolinska institutet skriver vidare att logopeder till exempel arbetar på de 

större sjukhusens logopedmottagningar, i förskolor och i primärvården med flera. Logopeder 

arbetar även med friska personer som använder rösten mycket i jobbet som till exempel lärare, 

präster och skådespelare.  

I vissa kommuner finns det också något som kallas för en talpedagog. Talpedagogerna finns 

till för personalen på förskolan, talpedagogerna handleder personalen och har direkt 

språkträning med barn som är i behov av det (Samuelsson och Sjöberg, 2006).  

I Sverige finns ca 800 logopeder varav 200 arbetar med språkstörningen stamning. 

Logopedbehandling finns att få på alla större sjukhus, skulle någon vilja ha hjälp där 

kontaktar man bara den foniatriska avdelningen på sjukhuset. Det finns även logopeder som 

arbetar privat. Logopedbehandlingen utarbetas efter varje patients behov 

(Stamningsförbundet). 

2.4 Språkförskola 
 

Enligt Föhrer & Ancker (2000) har kunskapen om barn med språkstörning förr inte varit 

särskilt stor, men under de senaste åren har denna kunskap ökat. Denna ökade kunskap gjorde 

att det inrättades språkförskolor och idag finns det drygt ett tjugotal språkförskolor i vårt land. 

Vidare hävdar Samuelsson & Sjöberg (2006) att språkförskola är en tredje hjälp som finns att 

få för barn med språkstörning. Logopeden som vi tidigare pratat om arbetar här tillsammans 

med förskollärare i ett team. I denna förskola är det få barn i barngruppen och tätheten mellan 
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personal ligger på en hög nivå. Det speciella med en språkförskola är att specialpedagogik och 

språkträning vävs samman i de dagliga aktiviteterna. Bästa sättet att få reda på om det finns 

någon förskola i närheten är att tala med en logoped som oftast har koll på vart 

språkförskolorna finns.  

Enligt Blom & Sjöberg (2000)  har majoriteten av landets kommuner inte någon språkförskola 

eller språkklass, det blir istället föräldrarnas ansvar att ta kontakt med barnens skola/förskola 

och försöka få skolledningen att förstå att deras barn har svårigheter och ordna det stöd som 

barnet/barnen behöver. Föhrer & Ancker (1989) hävdar att barn med språkstörningar får idag 

inte alltid den hjälp de behöver som till exempel logopedisk behandling. Dessa barn behöver 

stöd och behandling av detta slag i den omfattningen att dagens logopedresurser inte räcker 

till. För att tillgodose dessa barns behov så inrättade bl.a. Stockholm en lokalintegrerad 

språkförskola i ett daghem. Föhrer & Ancker (1989) refererar i sin rapport till Magnusson & 

Nauclér (1987) som skriver att en språkförskola har vissa mål att uppnå och den övergripande 

målsättningen är att med hjälp av tidiga insatta specialresurser kunna främja barnets tal- och 

språkutveckling. Vistelsen på språkförskolan under ca 2 år syftar till att kunna skapa bättre 

förutsättningar för barnet när sedan övergången till daghem eller skola kommer. Sätts det in 

tidiga åtgärder för att stimulera den språkliga utvecklingen hos gravt språkstörda barn så 

skapar det bättre förutsättningar för läs- och skrivinlärningen. Vidare refererar (a.a.) till 

Magnusson & Nauclér (1987) som hävdar att när urvalet utav barn görs till språkförskolan så 

sker det genom en remiss från landstingets foniatriska avdelningar och logopedmottagningar 

och även med iakttagande av de intagningsregler som finns i stadens/kommunens 

barnomsorg. 

När det sedan kommer till hur verksamheten är uppbyggd så är språkförskolan inriktad på 

språklig behandling och tecken som stöd för kommunikationen. Språkförskolan erbjuder en 

behandling som tar hänsyn till själva språkstörningen men även också till utvecklingsbrister i 

övrigt, t.ex. motoriska brister. Behandlingen sker oftast i grupp, men skulle det finnas ett 

behov av individuell behandling är detta något som också kan erbjudas. Språkförskolan 

motiverar också föräldrar till att fortsätta med den språkliga stimulansen i hemmet och även 

de får lära sig tecken – kommunikation. En språkförskola tar emot åtta till tio barn och i denna 

sortens förskola ska barnet uppnått 3 års ålder för att få tillgång till verksamheten. (Föhrer & 

Ancker, 1989). 

Personalfördelningen på språkförskolor kan se olika ut, ett exempel kan vara att det finns fyra 

heltidsanställningar fördelade på följande vis, en logoped, en förskollärare med 

talpedagogutbildning, och två barnskötare med utbildning mot barn i behov av särskilt stöd. 

De har också tillgång till psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut m.m. (Föhrer & Ancker, 

1989). 

När vi läst om vad som skrivs kring språkstörning och olika sorters hjälp som finns att få har 

vi insett att ingen har skrivit om eller forskat kring om det är skillnad på kommunens storlek 

när det gäller vilken hjälp som finns att få och hur mycket. Spelar det någon roll om 

kommunen är mindre eller större? Det vi hittat är endast vad en språkstörning innebär och 

vilken hjälp det finns att få.  
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När det gäller hjälp i kommuner så har vi kommit fram till att i de flesta kommuner finns det 

idag ingen språkförskola (Blom & Sjöberg, 2000). Eftersom detta är ett område som det 

varken skrivits eller forskats särskilt mycket kring så är detta något vi vill undersöka. 

 

 

 

3. Syfte och Frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken hjälp det finns att få i olika kommuner i 

landet för barn med språkstörningar. Syftet är även att undersöka om hjälpen skiljer sig åt 

beroende på hur stor respektive liten kommunen är och utifrån det även undersöka varför det 

ser ut som det gör.  

Följande frågeställning kommer att behandlas i denna studie: 

 Skiljer sig hjälpen åt för barn med språkstörningar i större respektive mindre 

kommuner och i så fall varför? 

3.1 Begränsningar i arbetet 
 

Det finns många typer utav språkstörning så om vi skulle välja att undersöka alla olika typer 

av språkstörning skulle detta arbete bli väldigt omfattande och utbrett, därför valde vi att 

begränsa oss till barn som har en ren språkstörning utan en tilläggsdiagnos som till exempel 

downsyndrom. Detta gör att studien blir rimlig och mer strukturerad. Vi har valt att begränsa 

oss till sju olika kommuner i landet då vi valt att ha två kommuner från varje del utav landet, 

såsom Svealand, Götaland och Norrland. Dessa avgränsningar har vi gjort i vår studie för att 

studien inte ska bli för stor och för omfattande.  

 

 

 

 



9 

 

4. Metod 
I detta avsnitt behandlas val av forskningsmetod, urval, genomförande, bearbetning av 

material, etiska överväganden samt studiens trovärdighet. 

4.1 Val av undersökningsmetod 
För att kunna undersöka vilken hjälp det finns att få i de olika kommunerna för barn med 

språkstörning har vi valt att göra en skriftlig strukturerad intervju som ingår i kategorin 

kvalitativa studier. Då vi inte har möjlighet att åka runt till alla kommuner och intervjua 

personerna personligen.  

En strukturerad intervju innebär att frågorna bestäms i förväg och att svaren vanligtvis är 

öppna, de kan dock också förekomma frågor med fasta svarsalternativ (Johansson & Svedner, 

2006). Strukturerad intervju är en användbar metod i denna undersökning för att vi endast vill 

veta vilken hjälp det finns att få i de olika kommunerna, vi är inte ute efter de intervjuades 

erfarenheter utav språkstörning utan vi vill endast veta om det till exempel finns en 

språkförskola eller någon annan form av hjälp i kommunen. Eftersom vi kommer skicka ut 

frågorna till de som ska intervjuas kommer vi då även bestämma frågorna i förväg och 

frågorna kommer både ha öppna svarsalternativ och fasta svarsalternativ vilket då resulterar i 

en skriftlig strukturerad intervju. En skriftlig strukturerad intervju ger också 

intervjupersonerna möjlighet att tänka på vilka svar de vill ge. Detta är dock ingen nackdel i 

denna undersökning, utan blir bättre om de får tid på sig att tänka, på så vis kanske de 

kommer på mer hjälp som finns att få i just den kommunen, alternativt hinner de ta reda på 

vad det finns för hjälp vilket gynnar vår undersökning.  

4.2 Urval 
 

Enligt Trost (2005)  vill de som gör ett urval vid kvalitativa studier få en så stor variation som 

möjligt och inte sådant som liknar varandra. Detta var vår tankegång när vi gjorde urvalet 

bland de kommuner vi ville ha med i denna undersökning. Vi har valt att ha med sju olika 

kommuner runt om i Sverige jämnt fördelade mellan stora respektive små kommuner då vi 

vill jämföra om det är skillnad på vilken hjälp det finns för barn med språkstörning beroende 

på om kommunen är stor eller liten.  

I varje kommun valde vi i första hand att intervjua den högsta chefen för förskolorna vilket är 

förskolecheferna, dock så fanns det ingen sådan i vissa kommuner vilket då ledde till att vi 

blev hänvisade till stadsdelschefer eller specialpedagoger m.m. Detta urval gjordes för att 

förskolechefer har hand om alla förskolor i kommunen, även språkförskolor.  
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4.3 Genomförande 

 

För att kunna göra ett urval av de kommuner vi ville ha med i vår undersökning valde vi att ha 

en spridning på kommunerna så att en variation kunde uppstå vilket Trost (2005) tar upp i sin 

bok då han skriver att ofta vid kvalitativa studier vill forskarna ha variation.  Vi letade sedan 

upp en lista på vilka kommuner som finns i Sverige och för att det skulle bli lättare för oss 

valde vi att kommuner från olika delar i landet såsom Svealand, Götaland och Norrland.  

Eftersom att kommunerna är så utspridda i landet kom vi ju fram till att en skriftlig intervju 

var det smidigaste sättet att använda oss utav. Vi började med att fundera ut vilka i 

kommunerna som skulle vara mest lämpade att intervjua för att få de svar vi önskar. Vi kom 

fram till att förskolecheferna är de som troligtvis har bäst översikt på om det finns 

språkförskolor i kommunen eller någon annan hjälp för barn med språkstörning. I vissa fall 

blev vi dock skickade till någon annan vilka t.ex. kunde vara en logoped. I vissa kommuner 

var det även indelat i olika stadsdelar så då fick vi ringa till förskolecheferna i varje stadsdel. 

När kommunerna väl var utvalda samt även vilka personer vi skulle kontakta började vi 

sammanställa ett frågeformulär. När det gäller intervjufrågorna ville vi ha öppna frågor för att 

få så breda svar som möjligt, därför var vi mycket noga med att skriva frågorna så att de inte 

kunde besvaras med ett ja eller nej. Trost (2005) skriver att innan en intervju påbörjas brukar 

alltid en första kontakt tas och han tar då upp ett exempel på en sådan kontakt vilket är 

telefonkontakt. Telefonkontakt var det vi använde oss av som en första kontakt. Vid denna 

telefonkontakt presenterade vi vilka vi är och att vi arbetar med vårt examensarbete och 

frågade om de skulle godkänna ett mejl från oss med frågor kring barn med språkstörning och 

även ett missiv som tar upp alla de etiska aspekterna och även studiens syfte och vad denna 

intervju kommer innebära för deltagarna. Från de personer som godkänt detta skickade vi då 

sedan ut ett missiv och frågeformulär till som de i lugn och ro kunde bestämma om de ville 

svara på. Efter detta inväntade vi då svaren från deltagarna för att sedan kunna bearbeta det 

och skriva resultatdelen.  

4.4 Bearbetning av material 

 

 När intervjuer används som metod behövs materialet transkriberas, men eftersom vi valt att 

använda en skriftlig intervju fick vi ju svaren redan på papper vilket gjorde att en 

transkribering inte var nödvändig. Istället delade vi upp svaren mellan oss så det blev jämnt 

fördelat, vi läste sedan igenom de svar vi hade fått in och granskade hur det såg ut med hjälp i 

varje kommun om det fanns tillräckligt med stöd för barnen eller om det inte fanns något alls, 

sedan tog vi ut de delar från intervjuerna som vi ansåg var relevanta för undersökningens syfte 

och undersökningens frågeställningar. När sammanställningen av svaren var klar började vi 

göra en jämförelse av vilken sorts hjälp de olika kommunerna erbjuder. Efter detta granskade 

vi också om det var stora eller små kommuner som erbjuder språkförskola eller annan form av 

stöd.  
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Johansson & Svedner (2006) skriver att författare som inte riktigt tänkt igenom hur de ska 

bearbeta sina intervjuer ofta hamnar i fällan att redovisa individ för individ och fråga för 

fråga. Genom hela vår bearbetning av intervjuerna hade vi detta i tankarna och även att vi inte 

kommer att redovisa resultatet genom att göra på detta sätt, utan att vi redovisar en översikt på 

hur det ser ut bland dessa sju kommuner istället för att redovisa vad varje kommun har att 

erbjuda.  

Efter sammanställningen av intervjuerna och efter tagen hänsyn till vad Johansson & Svedner 

(2006) skriver så ska vi då skriva vårt resultat. Resultatet kommer byggas upp på det viset att 

det kommer vara flytande text, vi kommer inte ha med några tabeller eller diagram då studien 

inte avser att mäta något vilket då gör att det inte blir relevant.  

4.5 Etiska överväganden  

 

När det gäller de etiska övervägandena följer vår undersökning vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav som säkerställer de medverkandes säkerhet och trygghet.  

Informationskravet är det första av dessa fyra krav och innebär att vi som ”forskare” har 

skyldighet att informera deltagarna i undersökningen om vad studien innebär och vilka villkor 

det finns vid deras deltagande (Vetenskapsrådet). Det vi gjort för att förhålla oss till  detta är 

att de kommuner som deltog i denna undersökning först blev uppringd av oss och fick en 

förfrågan om vi kunde skicka ut vårt frågeformulär och med detta frågeformulär fanns också 

missivet med. När de väl godkänt att vi kunde skicka detta till dem, så kunde de sedan läsa 

igenom allt i lugn och ro och efter detta välja om de ville delta eller inte. Genom detta fick 

deltagarna både muntlig och skriftlig information om vad undersökningen innebär. I Missivet 

fick deltagarna också information om att de närsomhelst fick välja att avbryta deltagandet. 

Informationen innehöll också studiens syfte och även hur vi sedan kommer bearbeta 

materialet och hur det kommer användas.  

Alla som deltagit i denna studie har frivilligt ställt upp, genom att vi skickat ut missiv och låtit 

dem bestämma om de vill delta eller inte. De har också blivit uppringda av oss och även fått 

godkänna utskick av missiv och frågeformulär. Deltagarna har i missivet även blivit 

informerade om att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan. Detta ingår i Samtyckeskravet 

som är det andra av dessa fyra krav och innebär att forskarna vilket i detta fall är vi (Nordberg 

& Isaksson, 2012) ska se till att alla som deltar ska godkänna sin medverkan i undersökningen 

och de ska även kunna avbryta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som handlar om att personuppgifter och allt 

insamlat material ska hanteras på så sätt att det inte på något sätt kan avslöja vilka som varit 

med och deltagit i denna studie och på så vis skyddar de deltagande. Det vi gjort för att följa 

detta krav är att ingen av deltagarna behövt skriva sitt namn i svaren som vi får av dem. Efter 

att uppsatsen är helt klar och godkänd kommer alla svar vi fått från deltagarna att raderas så 
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ingen kan komma åt dem och under tiden undersökningen pågår kommer inga namn att 

nämnas och materialet kommer finnas i tryggt förvar.  

Det sista kravet är Nyttjandekravet vilket innebär att inga uppgifter om deltagarna som 

samlats in får lämnas vidare eller användas för något annat syfte. Vi har tagit hänsyn till detta 

och inga uppgifter har under några omständigheter lämnats vidare eller använts i något annat 

syfte än arbetet med denna undersökning.  

Eftersom hänsyn tagits till dessa krav har deltagarna varit väl informerade om studiens syfte 

och hur materialet hanterats. Vi kommer också radera materialet så fort vi kan för att 

minimera risken att någon annan får tag i dessa uppgifter. Valet av att endast använda oss 

offentliga handlingar är att studien handlar om att få en överskådlig syn på vilken hjälp det 

finns att få för barn med språkstörning bland kommunerna men inte på individnivå som är 

belagd på sekretessnivå.  

4.6 Studiens trovärdighet 

 

Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka vilken hjälp som finns att få i olika kommuner 

för barn med en språkstörning och om det finns några skillnader mellan kommunernas olika 

hjälp och om storleken på kommunen påverkar vilken hjälp som finns att få.  

När det gäller studiens trovärdighet så kan vi ta en titt på reliabiliteten (tillförlitligheten) i 

denna undersökning. Trost (2005) skriver att reliabiliteten handlar om att resultatet av 

undersökningen ska bli samma under upprepade mätningar.  

I denna undersökning är vi inte riktigt ute efter att mäta det resultat vi får utan vi vill se mer 

till skillnaderna som finns. Dock går det även att mäta denna undersökning, till exempel går 

det att mäta vilken kommun som har mest hjälp och vilken som har mindre m.m. Då återstår 

ju frågan om man skulle få samma resultat vid upprepade undersökningar. Det är utförligt 

skrivet i metoden hur vi gått till väga med denna undersökning så den skulle kunna göras om 

på nytt på exakt samma sätt. När vi kommer till resultatet så ska man få fram samma resultat 

vid en upprepad undersökning eftersom hjälpen i varje kommun är som den är, den kan dock 

förändras och förbättras eller att kommunen förnyar den hjälp som finns, detta gör ju då att 

om en ny undersökning görs så kommer resultatet inte se likadant ut, denna undersökning kan 

då ses på två vis om man ser till reliabiliteten i studien. Validitet är ett annat begrepp som 

Trost (2005) talar om i sin bok vilket innebär att det som är syftet att mäta verkligen är det 

som mäts. De intervjufrågor vi valt att ha med i vår undersökning är högst relevanta för det vi 

är intresserade av i vår undersökning, därför vill vi nog våga säga att denna studie mätte det vi 

ville mäta och att mätningen stämmer överens med syftet i denna undersökning.  
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5. Resultat 
 

I Detta avsnitt kommer den slutliga data vi fått in att redovisas. Resultatet kommer att 

redovisas genom följande rubriker: Förskolebarnens tillgång till språkförskola, gynnar det 

barn med språkstörning att få tillgång till språkförskola, orsaker till icke inrättad 

språkförskola, annat stöd för barn med språkstörning i kommunerna som inte har någon 

språkförskola, behovet av språkförskola i de kommuner som inte inrättat någon, 

vidareutbildning för personalen/förskollärare om barn med språkstörning i kommunerna och 

vägledning för pedagoger i förskolan vid misstanke om försenad språkutveckling och/eller 

eventuell språkstörning. Våra reflektioner kommer även att tas upp efter varje rubrik och 

avsnittet kommer avslutas med avslutande reflektioner.  

I studien deltar 7 olika kommuner med olika stort invånarantal. Från varje kommun har en 

förskolechef eller specialpedagog svarat på intervjufrågorna, dessa personer har då fått svara 

för sin egen kommun om vad det finns för hjälp i kommunen. Kommunerna kommer i 

resultatet benämnas som kommun ett, två, tre, fyra, fem, sex och sju. Här nedan kommer en 

översikt på de olika kommunerna. 

 Invånarantal språkförskola Annan hjälp och 

stöd 

Kommun 1 Ca 100 000 Nej Logoped, 

specialpedagog, 

BVC:s logoped med 

mera 

Kommun 2 Ca 5500 Nej  Logoped, talpedagog, 

specialpedagog 

Kommun 3 Ca 4800 Nej  Specialpedagog 

Kommun 4 Ca 115 000 Ja  

Kommun 5 Ca 5100 Nej   Specialpedagog, 

Logoped 

Kommun 6 Ca 300 000 Ja  

Kommun 7 Ca 9000 Nej  Personal med lite 

mer kunskap om 

språkutveckling, 

specialpedagogiska 

metoder 

 

5.1 Förskolebarnens tillgång till språkförskola 
 

Resultatet i denna fråga visade att barns tillgång till språkförskola är mycket varierande och 

det är inte alla kommuner som har språkförskola. Som det nämndes i metoddelen var det sju 

kommuner som gjorde ett deltagande i denna studie och av dessa kommuner visade det sig 
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endast vara två kommuner som inrättat en språkförskola vilka är kommun fyra och kommun 

sex.  

Två av de deltagande kommunerna skiljer sig lite från de andra då de är indelade i stadsdelar 

vilka är kommun sex och kommun ett. De svar vi fick från dessa kommuner är att kommunen 

i sig har tillgång till språkförskola men alla stadsdelar i kommunerna har inte en egen 

språkförskola utan om situationen kräver det kan barn med språkstörning få komma till en 

språkförskola i en annan stadsdel om det finns någon ledig plats.  

5.1.1 Våra reflektioner 

 

I resultatet ovan tolkar vi att antalet språkförskolor kan variera och att det inte är många 

kommuner som har språkförskola. Efter att fått tillbaka intervjusvaren syntes det tydligt att 

det inte alls är många kommuner som valt att satsa på en språkförskola då två kommuner av 

sju har en språkförskola. Vi tolkar att detta är mycket få kommuner som inrättat en 

språkförskola vilket är mycket synd. En annan tolkning är att kommunerna är uppdelad i 

stadsdelar och att själva kommunen har språkförskola men att vissa stadsdelar inte har någon 

språkförskola vilket resulterar i att vissa barna kanske ändå inte får tillgång till just denna 

form ut av språklig hjälp. Dock kan barn få komma till en språkförskola i annan stadsdel om 

situationen kräver det.  

5.2 Gynnar det barn med språkstörning att få tillgång till 

språkförskola? 

 

Här har de intervjupersoner som representerar kommunerna väldigt skilda åsikter då alla har 

olika värderingar om vad som är viktigt för barnen, till exempel skriver kommun tre att det 

mest optimala för barn med språkstörningar skulle vara en språkförskola medan kommun ett 

skriver att det viktigaste är att barnet får tillgång till rätt kompetens på sin egen förskola och 

att de får vistas i en miljö där språkutvecklingen är viktigt för alla. Representanten för 

kommun två skriver att: 

Jag tycker att alla pedagoger är väldigt medvetna om att språket är viktigt och arbetar 

med det. I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett 

nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, 

uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. Visst skulle 

det gynna barnen om det fanns en språkförskola som bara var inriktad på språket 

Representanten för kommun sex är mycket positiv till språkförskola då det skrivs att 

språkförskolorna gynnar språkutvecklingen och oftast är antalet barn mindre och 

kompetensen högre hos personalen, detta anser kommunen skapar större möjligheter att möta 

barnens behov. Representanten för kommun sex skriver också att: 

 Barnen har möjlighet att utveckla sitt språk på ett gynnsamt sätt 
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Representanten för kommun sju är också positiv till detta då kommunen skriver att: 

Om ett barn har en allvarlig språkstörning är det positivt med mindre grupp, kompetent 

personal. Utvecklingen stimuleras 

Av dessa sju kommuner är det en av dem som inte har någon uppfattning alls om detta vilket 

är representanten för kommun fem. Kommun fyras representant har dock en liten annan 

uppfattning, då det skrivs att det skulle vara gynnsamt för barnens allmänna och språkliga 

utveckling av att möta kunniga och utbildade pedagoger och logopeder i en integrerad 

verksamhet tillsammans med barn som har normal språkutveckling. Representanten för 

kommunen tycker alltså att det går att införa språklig hjälp även på en förskola där det finns 

barn med språkstörning och barn med normal språkutveckling. 

För att sammanfatta finns det olika åsikter kring detta. En del kommuner tycker att 

språkförskola skulle vara det mest gynnsamma för barn medan en del tycker att det räcker 

med att ha kompetent personal på en vanlig förskola och till sist tycker någon kommun att det 

går att integrera barn med normal språkutveckling och barn med språkstörning på en förskola 

där det jobbar logopeder och utbildade pedagoger inom ämnet. Principen är precis som en 

språkförskola fast barnen är integrerad med varandra. 

5.2.1 Våra reflektioner 

 

Vår tolkning av detta är synen på språkförskola ser mycket olika ut då vissa kommuner är 

mycket positiva till detta och vissa kommuner anser att det inte är en nödvändighet. Vi tolkar 

också att en av kommunerna anser att det är bättre att integrera barn med språkstörning 

tillsammans med barn som har normal språkutveckling och att de i den integrerade 

verksamheten får möta kunnig och utbildad personal såsom logopeder och pedagoger. En 

annan tolkning är att vissa kommuner tycker att en språkförskola gynnar barnens 

språkutveckling och att personalen där har högre kompetens, vilket kan innebära att 

personalen har större kunskap om språkstörning. Kommunen anser också att det skapar större 

möjligheter att möta barnens behov.  

5.3 Orsaker till icke inrättad språkförskola 
 

Orsaker till att kommuner inte har inrättat någon språkförskola kan vara många, men efter att 

ha granskat de sju kommunernas svar så framkom det i resultatet att kommunerna var till 

större delen eniga om att orsaken till att språkförskola inte finns i kommunen är att 

invånarantalet är litet och genom att kommunen är liten i invånarantal blir en språkförskola 

inte nödvändig. Till exempel skriver representanten för kommun tre att: 

Vi är en så liten kommun att det vore en omöjlighet att erbjuda detta och det finns inget 

uttalat behov 
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För att hålla oss kvar vid orsaken att kommunerna är små svarade även kommun sju att 

kommunen är liten, och genom det så finns det inte tillräckligt många barn för att inrätta en 

särskild avdelning för barn med språkstörning.  

Kommun tvås representant skriver att: 

Kommunen är en väldigt liten kommun med långa avstånd mellan olika samhällen. Det 

finns 7 förskolor och 5 förskoleklasser. För några år sedan hade vi en språkförskola på 

ett ställe i kommunen för asylbarn, men politikerna tyckte att det inte lönade sig 

ekonomiskt och att barnen skulle integreras med andra barn 

Kommun sex är ju indelad i olika stadsdelar och kommunens representant svarade då att 

språkförskolor inte finns i alla stadsdelar, dock kan barn i dessa stadsdelar söka till 

språkförskolor som finns i andra stadsdelar i kommunen. Representanten för kommun sex 

skriver även att: 

De barn som vistas på våra förskolor oftast har ett annat modersmål och annan kulturell 

bakgrund, så min uppfattning är att alla förskolor måste ha kunskaper om 

språkutveckling och språkstörning. Den kunskapen gynnar alla barn på förskolan. Det 

finns en vinst med att så långt som möjligt integrera till exempel barn språkstörda barn i 

vanliga grupper så länge personalen har redskap och stöd i hur de ska arbeta utifrån 

gruppens och barnens individuella mål 

Kommun tres representant skriver att kommunen till ytan är stor, men att invånarantalet är 

litet vilket gör att det blir en geografisk spridning och då blir möjligheten att samla barnen på 

en specifik språkförskola svårare.  

Sammanfattningsvis är orsakerna till icke inrättad språkförskola att kommunen är liten vilket 

resulterar i att det inte finns tillräckligt med barn för en specifik språkförskola och att vissa 

kommuner har tillgång till språkförskola på annat håll. Vissa har även testat att ha en 

språkförskola, men att det inte lönat sig.  

5.3.1 Våra reflektioner 

 

Utifrån resultatet tolkar vi att det finns en hel del orsaker till att en språkförskola inte inrättas, 

dock så är den största orsaken att barnantalet inte är tillräckligt stort eller att det inte finns 

tillräckligt med barn som har språkstörning i den grad att en språkförskola behövs. Vår 

tolkning är också att vissa kommuner eller stadsdelar har språkförskola på annan ort som de 

kan få tillgång till vid behov. Vi tolkar också att en ut av kommunerna anser att alla förskolor 

bör ha kunskap om språkstörning och språkutveckling då det gynnar alla barn och att det finns 

en vinst med att integrera barn med språkstörning och barn med normal språkutveckling så 

länge personalen har redskap och stöd i detta.  

 



17 

 

5.4 Annat stöd för barn med språkstörning i kommunerna som 

inte har någon språkförskola 
 

Då kommunerna inte har tillgång till språkförskola bör de ha någon annan form av hjälp för 

de barn som har språkstörning. 

De svar vi fick in visade på att de flesta erbjuder specialpedagogisk hjälp eller logopediskt 

stöd, några erbjuder även hjälp från talpedagoger. Kommun fems representant skriver till 

exempel att: 

 Vi erbjuder stöd av specialpedagog och logoped via landstinget 

En annan ut av dessa sju kommuner vilken är kommun ett, har tillgång till BVC s 

specialpedagogiska kompetenscentrum där det finns logopeder och specialpedagoger. 

Kommun ett har även språket integrerat i verksamheten. En förskola har till exempel en finsk 

avdelning och alla deras förskolor ska ha engelska på något sätt i verksamheten.  

Resultatet visar också på att kommuner även kan få hjälp av psykologer då representanten för 

kommun sex skriver att: 

Stöd ges av våra egna specialpedagoger och psykologer . Vi samarbetar med logoped 

mottagningen på sjukhuset kring de barn som har kontakt med sjukvården 

Representanten för kommun två skriver att logopederna och talpedagogerna handleder 

specialpedagogerna och till viss del pedagogerna på förskolorna om vilka behov som finns. 

Efter detta är det ofta specialpedagogen som utför träningen med barnet eller ger övningarna 

och handleder pedagogerna. När sedan barnet ska börja i förskoleklass gör specialpedagoger 

ett fonemtest där de får reda på om barnen har alla ljud, skulle de inte ha det tränar 

specialpedagogen detta med dem på de ljud de inte har. Detta gör de i förskoleklassen för att 

det ska underlätta när barnen börjar med läsinlärningen.  

För att sammanfatta detta så finns det annan hjälp att få i alla kommuner som inte har tillgång 

till språkförskola och denna hjälp kan vara specialpedagoger, logopeder, talpedagoger och 

psykologer.  

5.4.1 Våra reflektioner 

 

Vår tolkning i denna fråga är att alla fem kommuner som inte har någon inrättad språkförskola 

har någon form ut av annat stöd till barn med språkstörning. Dessa olika stöd kan vara, 

specialpedagoger, logopeder, psykologer, BVC m.m. Vi tolkar även att i vissa fall kan även 

pedagogerna i förskolan få handledning av specialpedagoger för att sedan själva ge stöd till 

barn med språkstörning. En annan tolkning är att det ofta kan vara så att logopeder och 

talpedagoger handleder specialpedagogerna som i sin tur håller i träningen med barnet och gör 

övningarna och sedan handleder pedagogerna så det kan göra samma sak.  
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5.5 Behovet av språkförskola i de kommuner som inte inrättat 

någon 
 

Ingen av de kommuner som inte har någon språkförskola anser att det finns något behov av att 

inrätta en sådan verksamhet, alltså är det fem av kommunerna som inte har någon 

språkförskola och som anser att det heller inte finns något behov. Representanten för kommun 

tre förklarar det på detta vis: 

 Av kommunens 120 berörda barn kan det röra sig om 3-5 barn 

Detta syftar på att eftersom det är så pass några barn i kommunen som har språkstörning 

gynnar det sig inte att inrätta en språkförskola.  

I kommun två arbetar förskolorna dagligen med språket bland annat genom 

Bornholmsmodellen, vars syfte är att personalen under 32 veckor arbetar efter ett schema med 

olika övningar som rim och ramsor, bilder med ljudskiva till så barnen kan höra uttalen, samt 

olika spel med syfte att träna den språkliga utvecklingen med mera . All förskolepersonal och 

förskoleklasspersonal har fått utbildning inom området språkstörning. Detta innebär att de 

även i denna kommun inte ser något direkt behov av någon inrättad språkförskola. Kommun 

sex skriver att: 

De barn som vistas på våra förskolor har oftast ett annat modersmål och annan kulturell 

bakgrund så min uppfattning är att alla för skolor måste ha kunskaper om 

språkutveckling och språkstörning. Den kunskapen gynnar alla barn på förskolan. Det 

finns en vinst med att så långt som möjligt integrera till exempel språkstörda barn i 

vanliga grupper så länge personalen har redskap och stöd i hur de ska arbeta utifrån 

gruppens och barnens individuella behov 

Kommun etts representant och kommun fems representant har skrivit mycket kortfattade svar 

då de skriver att: 

En speciell språkförskola känns inte nödvändigt då vi har väldigt många språk 

(Kommun ett) 

Finns inget uttalat behov (Kommun fem) 

Kommun sju har just nu inget behov av språkförskola då de inte har något barn som har en 

allvarlig språkstörning, ett barn hos dem som har hörselskada har fått en plats på annan ort. 

Sammanfattningsvis finns inget uttalat behov att införa språkförskola i de fem ovanstående 

kommunerna som inte har denna form av verksamhet, utan istället integrerar barnen i de 

förskolor som finns inom kommunen.   
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5.5.1 Våra reflektioner 

 

Vår första tolkning av detta resultat är att ingen av kommunerna som inte inrättat någon 

språkförskola känner något behov av att ha en sådan i kommunen. Orsakerna här tolkar vi 

som att de är samma som frågan ovan, att det inte finns tillräckligt med barn som har 

språkstörning eller att barnantalet i kommunen över lag är litet. Vi tolkar också att vissa 

kommuner inte har något uttalat behov av en språkförskola, vi uppfattar detta som att det inte 

finns några föräldrar, pedagoger eller liknande som bett om att det ska inrättas en 

språkförskola i kommunen. I ett exempel från en kommun tolkar vi att av ca 120 barn är det 

endast 3-5 barn som är i behov av språkligt stöd, därför finns inget behov av att inrätta en 

språkförskola.  

5.6 Sammanfattning  
 

För att knyta samman detta kapitel är tillgången till språkförskola väldigt varierande och de är 

inte alla kommuner som har tillgång till denna verksamhet. Åsikterna kring om tillgången till 

en språkförskola är gynnsam eller inte är skilda mellan de olika kommunerna. En del 

kommuner anser att det är mest gynnsamt att arbeta integrerat som till exempel kommun ett, 

vilket innebär att barn med normal språkutveckling och barn med språkstörning är 

tillsammans i en och samma gruppverksamhet och en del anser att en språkförskola är det 

mest gynnsamma alternativet. Oftast är de orsaker till icke inrättad språkförskola att 

kommunerna är små till invånarantal vilket även leder till lågt barnantal. De kommuner som 

inte erbjuder språkförskola använder sig istället av logopeder, specialpedagoger och 

talpedagoger med flera.  

 

6. Vidareutbildning för personalen/förskollärarna om 

barn med språkstörning i kommunerna 

 

Vidareutbildning i kommunerna ser väldigt olika ut, vissa erbjuder regelbunden utbildning 

medan andra kommuner inte har utbildning regelbundet. Till exempel skriver kommun sex 

som har språkförskola att: 

Ja det gör vi, men alla får inte samma stöd och utveckling. De som jobbar riktat mot 

barn med språkstörning får förstås mer 
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Representanten för kommun sex skriver även att de satsar mycket på språkutveckling 

generellt och att detta då ökar kompetensen hos alla pedagoger. De erbjuder även specifika 

kurser kontinuerligt av olika utbildningsbolag. Kommunen har också specialpedagoger som 

ger handledning till de förskolor där till exempel barn med språkstörning finns. 

Kommun två erbjuder utbildning vid behov då kommunen skriver att: 

Vi brukar titta på vilka behov som finns och väljer utifrån det. Vi har börjat med tecken 

som stöd på en del av förskolorna så nu är behovet för många att gå en TAKK 

utbildning (Tecken som alternativ kommunikation) 

I bakgrunden skrev vi också lite utifrån det specialpedagogiska institutet (SPSM) och 

kommun fem tar upp just detta institut då kommunen skriver att SPSM ger fortbildning som 

kommunen kan ha deltagare på. 

Kommun tres representant skriver att: 

Personal som önskar vidareutbilda sig ges möjlighet till detta. Utbildningsinsatser som 

vänder sig till alla pedagoger sker med jämna mellanrum, behovet av vidareutbildning 

finns 

Vissa kommuner kan erbjuda utbildning men inte under en regelbunden basis. Kommun fyra 

skriver att de inte erbjuder utbildning regelbundet.  

Kommun ett erbjuder utbildning såsom tecken som stöd, praxisalfabet (träningsprogram för 

dyspraktiska barn) och riddle.  

Representanten för kommun sju skriver att: 

Vi har ingen specifik utbildning om språkstörning. Däremot försöker vi sprida kunskap 

om tecken som stöd, bildstöd och ritberättelser till alla avdelningar. Två pedagoger går 

en kurs på en vecka i teckenspråk i höst 

För att sammanfatta det kommunerna skriver så erbjuder alla kommuner mer eller mindre 

någon form utav utbildning, det som däremot skiljer är om utbildningen erbjuds regelbundet 

eller oregelbundet. Dock visar resultatet att kommuner med språkförskola inte har mer 

regelbunden utbildning än de kommuner som inte har tillgång till verksamheten, som exempel 

kommun fyra som har tillgång till språkförskola men inte erbjuder regelbunden 

vidareutbildning. Kommun två som däremot inte har tillgång till denna verksamhet ser över 

behoven som finns bland barnen och därefter fattar beslut om vilka utbildningar som är 

relevanta bland förskollärare/pedagoger. Lite av den utbildning som erbjuds från de olika 

kommunerna är tecken som stöd, bildstöd och fortbildning genom SPSM m.m.  

6.1 Sammanfattning  
 

Vidareutbildningar som har med språket att göra finns i alla de sju kommunerna som deltagit i 

denna studie. Skillnader kan vara att utbildningarna erbjuds regelbundet eller oregelbundet. 
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Det finns många olika sorters utbildningar såsom tecken som stöd, bildstöd och fortbildning. 

De flesta kommuner erbjuder utbildning regelbundet, men att det är någon enstaka som inte 

erbjuder det under regelbunden basis. Slutligen skulle pedagogerna i förskolan vilja ha någon 

form utav vidareutbildning så är detta ingen omöjlighet.  

 

6.2 Vägledning för pedagoger i förskolan vid misstanke om 

försenad språkutveckling och/eller eventuell språkstörning 
 

Vid misstanke om försenad språkutveckling och/eller språkstörning kan det vara guld värt för 

pedagoger i förskolan att kunna få vägledning från något håll om hur de kan gå till väga vid 

ett sådant tillfälle. Kommunerna har lite olika sorters vägledningar vilket framgick i resultatet.  

Kommun etts representant skriver till exempel att pedagogerna i deras kommun kan få 

vägledning genom deras specialpedagoger och BVC.  

Representanten för kommun två skriver även de att specialpedagoger finns för de pedagoger i 

förskolan som vill få vägledning, de skriver däremot också att vägledning även kan ges från 

logopeder och talpedagoger.  

SPSM är ett institut som fortsätter att komma på tal i denna studie och representanten för 

kommun fem skriver att: 

Vi har specialpedagog med utbildning mot språkstörning som ger stöd samt från SPSM 

Kommun sexs representant har även vägledning från sjukvården då de skriver: 

Via våra specialpedagoger och psykologer. Sjukvården har ett stort ansvar att stötta 

föräldrar till barn med språkstörning och vi samarbetar med logopedmottagning . 

Fördelen är att vi har ett stort sjukhus i vår kommun 

Representanten för kommun tre skriver att de har vägledning av specialpedagoger och även 

från landstingets stödfunktioner såsom logopeder.  

Den sjunde kommunen vänder sig till specialpedagog för konsultation, observation och 

handledning, de vänder sig också till BVC – psykolog, anonymt eller med namn på barnet 

efter förälderns godkännande.  

Till sist har vi kommun fyras representant som skriver att: 

Vi har elevhälsa med logopeder, talpedagoger och specialpedagoger som stöttar våra 

verksamheter i dessa frågor 

Sammanfattningsvis kan vi genom detta se att BVC och specialpedagoger utgör den största 

vägledningen vid misstankar.  
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6.2.1 Sammanfattning 

 

Vägledning för pedagoger kan se olika ut beroende på kommunens värderingar och upplägg. I 

någon kommun kan pedagogerna till exempel få vägledning av BVC och i andra kommuner 

kan vägledningen vara att ha kontakt med en specialpedagog. Någon kommun har vägledning 

genom landstinget och därigenom genom får tillgång till specialpedagoger och logopeder med 

flera för vägledning. Elevhälsan har även specialpedagoger och logopeder som kan finnas och 

ge pedagoger handledning.  

7. Är det skillnad på hjälpen för barn med språkstörning i 

större respektive mindre kommuner? Slutsats 
 

Vid genomgången av de inkomna svaren från intervjuerna gick det att urskilja att endast två 

kommuner av dessa sju har språkförskola och det visades även att dessa två kommuner är 

stora till invånarantal, dessa två kommuner är kommun tre och kommun sex.  

I större städer där barnantalen är högre finns det större chans för barn med språkstörning att få 

tillgång till språkförskola. Dock är det inte alltid säkert att det finns språkförskola bara för att 

kommunen är större, för genom vårt resultat fick vi även fram att det finns större kommuner 

som inte har någon språkförskola som till exempel kommun ett som också är en av de större 

kommunerna. Dock är många större städer indelade i olika stadsdelar eller flera kommuner 

vilket kan leda till att alla barn som skulle gynnas av att gå på en språkförskola kanske inte får 

den chansen.  

De kommuner som har lägre invånarantal har oftast inte en språkförskola i kommunen, men 

de barn som bor i en sådan kommun blir inte utan stöd utan då vänder de sig istället till 

SPSM, specialpedagoger, logopeder, psykologer, talpedagoger och barnen får även stöd och 

hjälp integrerat i verksamheterna.   

7.1 Våra reflektioner 
 

Här tolkar vi att större kommuner oftare än mindre har språkförskola då det visas i detta 

resultat att två större kommuner har språkförskola och ingen av de mindre kommunerna har 

det. Vi tolkar även att det inte är alla större städer som har språkförskola och även att vissa 

större kommuner är indelade i stadsdelar vilket resulterar i att alla stadsdelar i kommunen inte 

har språkförskola och därför har inte alla barn chans att få tillgång till språkförskola. En annan 

tolkning är även att det är väldigt få kommuner som har språkförskola då det endast var två av 

sju kommuner som har inrättat språkförskola.  

 



23 

 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 
 

Denna studies syfte är att undersöka vad det finns för hjälp för barn med språkstörning i olika 

kommuner och om hjälpen skiljer sig åt beroende på om kommunen är större eller mindre. 

Undersökningsmetoden vi valt för att kunna genomföra denna studie är en kvalitativ 

strukturerad skriftlig intervju. Anledningen till att vi valt detta som metod är att vi inte har 

möjlighet att åka runt till alla kommuner och göra en intervju person till person. En 

strukturerad intervju innebär ju att frågorna bestäms i förväg och att svaren vanligtvis är 

öppna men att det också kan förekomma frågor med fasta svarsalternativ (Johansson & 

Svedner, 2006).  

Vi gjorde detta val av intervju av den anledningen att avståndet till alla kommuner var långa 

men även att denna metod är användbar då vi inte var ute efter deltagarnas erfarenheter utan 

efter vilken hjälp kommunerna kan erbjuda. Denna form ut av intervju ger också deltagarna 

möjlighet på att tänka på vilka svar de vill ge vilket i detta fall bara är bra eftersom vi då kan 

få ett bredare svar på vilken hjälp det finns att få.  

När vi ringde upp de personer från de kommuner vi ville ha med i vår studie möttes vi av 

mycket positiva människor, men det fanns också vissa som var lite osäker på detta. De flesta 

var dock positiv och ville även ha en kopia på denna studie när den färdigställts. Detta känner 

vi är otroligt roligt, att vårt arbete är uppskattat. Att arbetet var så pass uppskattat kan bero på 

att studiens syfte låg förskolecheferna varmt om hjärtat då de ska se till att hjälpen finns för 

barn som behöver det.  

Denna form utav intervju kan även ha en nackdel och det är att om deltagarna får det via mejl 

är det lätt att det läggs på hög och sedan glöms bort. Dock hade vi tur då vår plan var att ha 

med sju kommuner i studien och vi fick tillbaka sju svar. Intresset av att vara med i 

undersökningen var väldigt stor bland kommunerna känner vi då det inte blev något bortfall 

på någon kommun.  

Enligt Trost (2005) vill ju de som gör ett urval vid kvalitativa studier få en så stor variation 

som möjligt och inte sådant som liknar varandra. Detta var ju vad vi ville uppnå med vårt 

urval och vi känner att vi lyckades med detta då vi fick kommuner från olika delar av landet, 

några från de nordligare delarna och några från de syndliga delarna och så vidare.  

Vi gjorde också ett val av vilka personer i kommunerna vi ville intervjua och kom fram till att 

förskolecheferna skulle vara de mest lämpade då de har hand om alla förskolor. Dock blev det 

inte riktigt som vi tänkt oss då inte alla kommuner hade just en förskolechef, därför blev det 

även någon specialpedagog som vi också intervjuade. Detta var dock inget som störde studien 

utan det visade sig att de hade ungefär lika kunskaper om vilken hjälp som finns att få i deras 

egen kommun.  
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När det gäller bearbetning av intervjuerna behövde vi ju inte transkribera vårt material 

eftersom vi fick in svaren skriftliga, detta kände vi underlättade något då vi inte behövde 

undvara tid för att sitta ner med det, detta för att svaren kom in ganska sent. Genom att ha läst 

det som Johansson & Svedner (2006) skriver om att författare som inte riktigt tänkt igenom 

hur de ska bearbeta sina intervjuer ofta redovisar resultatet individ för individ och fråga för 

fråga. Detta hade vi mycket i åtanke då vi funderade på hur vi skulle bygga upp vår 

bearbetning av materialet för att sedan kunna skriva in det på ett bra sätt i resultatet. 

Bearbetningen gjorde vi på så vis att vi tog fråga för fråga och svar för svar och 

sammanställde sedan vad de olika kommunerna svarat och gjorde en slags jämförelse för att 

se hur hjälpen skiljer sig åt och genom detta lyckades vi att komma ifrån det som (a.a.) 

skriver.  

8.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med denna undersökning var att se vad det finns för hjälp att få i olika kommuner och 

om hjälpen skiljer sig åt för barn med språkstörning beroende på om kommunen är större 

respektive mindre. Utifrån det syfte vi har kommer vi nedan att diskutera resultatet.  

I vårt resultat kan vi se att i de flesta kommuner finns ingen språkförskola då det endast är två 

av sju kommuner som har visat sig inrättat en sådan. Detta kan vi också återfinna i 

bakgrunden där Blom & Sjöberg (2000) skriver att i de flesta kommuner idag finns det ingen 

språkförskola eller språkklass, utan istället måste föräldrarna tillsammans med skolledningen 

ordna det stöd som behövs för barnen. Fortsätter vi att titta på det som (a.a.) skriver så kan vi 

koppla ihop detta med resultatet då det visat sig att det finns mycket stöd och hjälp att få för 

barn med språkstörning i olika kommuner om det inte finns tillgång till språkförskola som till 

exempel specialpedagoger, logopeder och psykologer m.m.  

Vi anser att så länge barn med språkstörning får det stöd de behöver så spelar det egentligen 

ingen roll om det är i en språkförskola eller inte. Vi tror att stödet som barnen behöver även 

går att inrätta i en vanlig förskola tillsammans med andra barn som inte har någon 

språkstörning, då behöver barn med språkstörning heller inte känna att de blir utpekade på 

något vis genom att vi med språkstörning är här och andra barn utan språkstörning är någon 

annanstans, genom att integrera barnen med varandra kommer troligtvis barnen att känna sig 

likvärdiga som människor.  

Enligt karolinska institutet arbetar logopeder med en del av människans 

kommunikationsförmåga som omfattar rösten, talet och språket. Deras uppgift är också bland 

annat att ställa diagnos och behandla kommunikationsförmågan som till exempel försenad 

språkutveckling.  

En logoped är en stor del av språkförskolan och så länge barn med språkstörning har tillgång 

till logopedisk hjälp spelar det egentligen ingen roll om barnet är på en språkförskola eller 

inte. För oss handlar det om att barnet ska få det stöd det behöver oavsett i vilken miljö eller 

vilken förskola barnet går på.  
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I resultatet kom det fram att barn som inte har tillgång till språkförskola istället får hjälp och 

stöd i form av logoped eller specialpedagog och på grund av det låga barnantalet valt att inte 

inrätta någon språkförskola. Enligt Föhrer & Ancker (1989) får dock inte alla barn med 

språkstörning den hjälp de behöver på grund av att dessa barn behöver stöd och behandling i 

omfattningen att dagens logopedresurser inte räcker till och på grund av detta inrättade 

Stockholm en språkförskola.  

Tittar vi på detta så känner vi en känsla av obehag, om resurserna inte räcker till och 

kommunen inte har någon språkförskola vad ska då barnen med språkstörning få för hjälp? Vi 

anser att har kommunen valt att inte ha någon språkförskola så måste de se till att resurserna 

fördelas på ett bra sätt eller att de ökas på så att barnen får den hjälp och det stöd de behöver, 

ett alternativ skulle också vara att försöka få in barnen i en språkförskola i en annan kommun.  

Förskolans läroplan tar ju också upp hur viktigt det är att barnen ska få det stöd som krävs då 

det skrivs att barn som är i behov av särskilt stöd och att de som behöver det ska få det 

(Skolverket, 2010). Skollagen skriver att barnen ska få det särskilda stödet i den omfattningen 

att det gynnar barnet/eleven (Skolverket 2010).  

Detta är något som kommunerna verkligen behöver jobba på, genom resultatet vet vi vad det 

finns att få för stöd då en språkförskola inte är inrättad, men vi vet inte om barnen verkligen 

får detta stöd skulle, det vara så att resurserna inte räcker till så behövs det verkligen arbetas 

på att det ska bli bättre så att barnen kan få det stöd de behöver. Eftersom styrdokumenten 

också tar upp hur viktigt detta är så är det verkligen av yttersta vikt att kommunerna får detta 

att fungera så bra som möjligt.  

Enligt Föhrer & Ancker (2000) ökade kunskapen om barn med språkstörning och denna nya 

kunskap gjorde att det inrättades språkförskolor i landet. Genom resultatet fick vi reda på att 

alla kommuner erbjuder någon form utav vidareutbildning inom området barn med 

språkstörning även om alla kommuner inte erbjuder detta regelbundet.  

Här anser vi att det syns tydligt hur viktig kunskap är när det gäller barn med språkstörning, ju 

mer kunskap det finns desto mer och bättre hjälp kan barnen få. Vem vet, kanske ny kunskap 

även kan göra att det inrättas fler språkförskolor runt om i landet.  

Som vi skrev tidigare i bakgrunden fann vi ingen litteratur eller forskning kring om hjälpen 

för barn med språkstörning skiljer sig i större respektive mindre kommuner. Vi tycker det är 

synd att det inte finns någon direkt forskning kring detta då vi anser att det är ett mycket 

intressant område, genom att det finns en forskning kring detta kan ju även föräldrar se vad en 

språkförskola innebär och om det inte skulle finnas någon språkförskola på orten så kan de 

även få reda på vilket annat stöd som finns att få för barn med språkstörning. 

Det vi fick fram genom resultatet var ju också att ingen mindre kommun som deltog i 

undersökningen har en inrättad språkförskola men det var också några större kommuner som 

inte heller har inrättat någon språkförskola. Resultatet blev i alla fall att två kommuner vilka 

är två av de större kommunerna har språkförskola medan de andra resterande fem 

kommunerna inte har någon språkförskola. Orsakerna till icke inrättade språkförskolor var till 
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mesta delen att barnantalet i kommunen var mycket litet och att det därför inte finns något 

behov till att inrätta en språkförskola.  

Det enda vi egentligen känner att vi vill kommentera här är att vi hoppas på att kunskapen om 

språkutvecklingen fortsätter att öka så barnen kan få den hjälp de behöver. Att de större 

kommunerna har fler språkförskolor än de mindre handlar väl till största delen om just 

barnantalet, att de större kommunerna har fler barn som är i behov av hjälp såsom en 

språkförskola och att det därför gynnar kommunen att inrätta en språkförskola.                                                                                                           

8.3 Vidare forskning 

 

Utifrån den genomförda undersökningen skulle det vara av intresse att göra en enkätstudie för 

få en bild av hur statistiken ser ut till exempel hur många kommuner i Sverige har en 

språkförskola och hur många som inte har någon och även hur många större respektive 

mindre kommuner som har en språkförskola genom enkäter skulle fler kommuner kunna 

tillfrågas att delta i studien.  

Hur en språkförskola fungerar mer på djupet skulle också vara av intresse att undersöka 

vidare och även hur det faktiska arbetet med logopeder och psykologer samspelar med 

språkförskolan. En annan intressant aspekt att forska i kan vara förskollärares 

vidareutbildning och vems vinst det skulle vara om kommunen skulle erbjuda regelbunden 

utbildning och hur det kommer sig att vidareutbildningen skiljer sig mellan olika kommuner.  

Något som också skulle vara intressant att undersöka vidare är hur samarbetet fungerar mellan 

kommunernas gränser om det skulle vara en möjlighet att få börja i en språkförskola i en 

annan kommun.   
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 missiv  
 

Hej. 

 

Vi heter Emelie Isaksson och Sara Nordberg Lingren.  Vi är nu inne på sjunde terminen inom 

lärarprogrammet vid högskolan i Gävle med inriktning mot förskola. Vårt examensarbete 

handlar om barn med språkstörning och syftet med undersökningen är att undersöka vad det 

finns för hjälp och stöd för dessa barn att få i olika kommuner. 

 

Det finns ganska mycket forskning om barn med språkstörning, logopeder och vad pedagoger 

kan göra för att hjälpa barn med dessa behov. Dock hittar vi inget om hur behovet ser ut runt 

om i landet. 

 

Efter att kontaktat er via telefon eller mejl, så skickar vi härmed ett missiv nu under vecka 36 

och skulle senast fredag vecka 37 behöva ert svar för att kunna sammanställa resultatet. 

 

All data kommer hanteras med största försiktighet och ingen kommun kommer att pekas ut 

som ”bättre” eller ”sämre” och vi kommer benämna kommunen som exempel: en medelstor-, 

mindre- eller större kommun i mellan - södra eller norra Sverige beroende på vart kommunen 

ligger. 

 

Vi skulle varmt uppskatta er medverkan, då detta är ett viktigt ämne för barns språkutveckling 

och eftersom detta är ett examensarbete kommer den finnas tillgänglig för andra studenter vid 

högskolan i Gävle. Undersökningen är frivillig och går att avbryta när ni vill och om så 

önskas kan vi skicka en kopia till respektive kommun. 

 

Tack på förhand. 

 

Med vänlig hälsning Emelie och Sara 

 

 

Kontakt uppgifter: 

 

Emelie Isaksson:               Tel: XXX     Mejl: XXX 

 

Sara Nordberg Lindgren: Tel: XXX Mejl: XXX 

 

 

 

Handledare: 

 

Elisabet Hedlund: 

Högskolan Gävle 

Tel: XXX        Mejl: XXX 

  

 

mailto:plu09ein@student.hig.se
mailto:plu09snn@student.hig.se
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10.2 Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

Har förskolebarn i er kommun tillgång till språkförskola? 

   Ja  Nej              

Om ja, vänligen fortsätt vid fråga 5. 

Om nej, vänligen fortsätt vid fråga 2. 

 

2. Kan du tänka dig några orsaker till att din kommun inte erbjuder 

språkförskola? Förklara 

 

3. Finns det något annat stöd att erbjuda barn med språkstörning i er kommun? 

Motivera 

 

4. Har du någon uppfattning om hur behovet av språkförskola ser ut i din 

kommun? Förklara 

 

5. Hur tror du/ ni det påverkar/gynnar barn med språkstörning att få tillgång till 

en språkförskola?  

 

6. Finns det någonstans dit pedagoger i er kommun kan vända sig före att få 

vägledning vid misstanke om försenad språkutveckling och eventuell 

språkstörning? Motivera 

 

7. Erbjuder kommunen någon form utav vidareutbildning för 

personalen/förskollärare om barn med språkstörning? 
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Billaga 3 intervjufrågor till stadsdelskommuner 

 

1.  Har förskolebarn i er stadsdel tillgång till språkförskola? 

   Ja  Nej              

Om ja, vänligen fortsätt vid fråga 5. 

Om nej, vänligen fortsätt vid fråga 2. 

 

2. Kan du tänka dig några orsaker till att din stadsdel inte erbjuder 

språkförskola? Förklara 

 

3. Finns det något annat stöd att erbjuda barn med språkstörning i er stadsdel? 

Motivera 

 

4. Har du någon uppfattning om hur behovet av språkförskola ser ut i din 

stadsdel? Förklara 

 

5. Hur tror du/ ni det påverkar/gynnar barn med språkstörning att få tillgång till 

en språkförskola?  

 

6. Finns det någonstans dit pedagoger i er stadsdel kan vända sig före att få 

vägledning vid misstanke om försenad språkutveckling och eventuell 

språkstörning? Motivera 

 

7. Erbjuder stadsdelen någon form utav vidareutbildning för 

personalen/förskollärare om barn med språkstörning? 

 

8. Övriga kommentarer:  
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