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Värmdö kommun - Internt 

Specialpedagogisk kompetenshöjning inom 
förskola 

Politiskt initiativ till Förskolenämnden 

Språket är nyckeln till allt lärande och en förutsättning för innanförskap och därför är tidiga insatser av 

yttersta vikt hos barn med en avvikande tal- och språkutveckling. Forskning visar att språkstörning/DLD1 

förekommer hos 7-8 procent av befolkningen, det motsvarar en till två elever i varje klass. Därutöver 

förekommer språkstörning även tillsammans med andra funktionsnedsättningar som bland annat 

hörselnedsättning, autism, ADHD eller intellektuell funktionsnedsättning hos ungefär 2 procent.2 

Språkstörning är således en vanlig funktionsnedsättning som sammanlagt förekommer hos cirka 10 procent 

av barnen i någon form. Såväl svenska som internationella studier visar att grav eller mycket grav 

språkstörning förekommer hos 1-2 procent av barn i förskoleålder. Trots detta är kunskapen om 

funktionsnedsättningen fortfarande låg och behovet av fortbildning inom området är stort. 

Det är glädjande att Värmdösamarbetet fortsätter det goda arbetet med språkutvecklande insatser i Värmdös 

förskolor genom Ifous-projektet språkutvecklande förskola. I syfte att få en bredare och djupare 

kompetensutveckling i våra förskolor kring språk- och språkutveckling föreslår vi att ge förskollärare och 

övrig personal möjlighet till fortbildning inom språkstörning/DLD, genom att gå en utbildning via SPSM3 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten) som erbjuder kursen Språkstörning - Baskurs förskola alternativt, 

Studiepaket språkstörning. Kurserna är i stort sett identiska med skillnaden att baskursen kan genomföras 

individuellt. Bägge varianter ger ökad kunskap och konkreta verktyg i arbetet med barn som har en 

avvikande tal- och språkutveckling och är helt kostnadsfria. Insatsen är den tid som läggs ner. 

Vi yrkar att Förskolenämnden beslutar: 

Att samtliga förskollärare i Värmdö kommuns förskolor ges möjlighet att fortbildas via någon av 

Specialpedagogiska skolmyndighetens kostnadsfria kurser Språkstörning Baskurs Förskola alternativt 

Studiepaket språkstörning 

Att samtliga barnskötare i Värmdö kommuns förskolor ges möjlighet att fortbildas via någon av 

Specialpedagogiska skolmyndighetens kostnadsfria kurser Språkstörning Baskurs Förskola alternativt 

Studiepaket språkstörning 

Att specialpedagoger och annan elevhälsopersonal med placering på central förvaltning ges möjlighet att 

delta i nämnda kurser. 
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1 DLD, en förkortning för Developmental Language Disorder, den engelska termen för språkstörning som används allt mer. 
 
2 https://afasi.se/sprakstorning/; https://afasi.se/wp-content/uploads/2021/08/Leva-med-DLD_sprakstorning_2019_webb-002.pdf 
 
3 https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/sok-kurser-och-aktiviteter/importerade/sprakstorning---baskurs-forskola9/; 
https://www.spsm.se/studiepaket-sprakstorning/forskola/ 
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