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Sammanställning enkätresultat 2013-2014, Språk-café. 
 

I enkäten fick språkombuden svara på 19 olika påståenden, se nedan. Skattningen innehöll 5 

skalsteg, från stämmer inte alls till stämmer helt. De fick även önska inom vilka 

områden/ämnen de vill fördjupa sig i och de fick också skriva ner om de hade några 

synpunkter inför framtida Språk-caféer. 

  

28 av 40 enkäter besvarades av språkombuden. Två av enkäterna var ej fullständigt ifyllda, 

detta påverkade inte resultatet som räknades efter svarsfrekvens i procent och snittvärde på 

varje fråga, se tabell 1. Ett språkombud var vid tillfället ombud för fler förskolor men fyllde 

bara i en enkät.   

 

Nya förskolor kommer att öppnas under året och några av de gamla kommer att stängas. Idag 

finns det språkombud på alla Vallentunas 46 förskolor, även dagbarnvårdare erhåller en 

inbjudan till forumet. De enkätresultat som redovisas i tabell är hämtade från Enkät - 

språkombud juni 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 1.  

 

 

Frågor/påståenden i enkät: 

1. Som Språkombud har jag fått veta mycket om barns språkutveckling.  

2. Med hjälp av språkpärmen vet jag hur jag ska söka information om barns 

språkutveckling.  

3. Som Språkombud kan jag hjälpa mina kollegor att söka information om barns 

språkutveckling.  

4. Jag tycker att jag har fått veta mycket om språkliga svårigheter hos barn.  

5. Med hjälp av språkpärmen vet jag hur jag ska söka information om språkliga 

svårigheter hos barn.  

6. Jag tycker att jag har fått bra informationen om när föräldrarna bör kontakta 

BVC/logoped.  

7. Jag kan använda Språkpärmen före/under/efter när jag har föräldrasamtal.  

8. Jag tycker att jag har fått bra information om hur jag ska söka efter mer information.  

9. Jag tycker att Språk-caféerna har varit lagom långa(2 tim).  
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10. Jag kan använda mig av pärmen då jag träffar barn med språkliga svårigheter eller 

som behöver ha språkligt stöd.  

11. Jag tycker att Språk-café är en bra form för kompetensutveckling om bland annat 

barns språkutveckling.  

12. Jag visar mina kollegor hur de ska använda språkpärmen.  

13. Jag tycker att 2 träffar per termin är lagom antal träffar. 

14. Jag tycker att jag kan påverka innehållet på Språkcaféerna.  

15. Jag tycker att det är lätt att informera mina kollegor om vad vi har tagit upp på 

Språkcaféet.  

16. Jag tycker att Språkpärmen är lätt att hitta i.  

17. Jag tycker att det är bra att jag kan diskutera med andra Språkombud om specifika 

frågor.   

18. Jag tycker att Språk-caféet skall fortsätta som ”vanligt”. 

19. Jag tycker att Språk-caféet ibland ska ha föreläsning för hela arbetslaget.  

  

 

Sammanfattning: I Språk-caféenkäten fick språkombuden bland annat skatta olika 

påståenden om Språk-caféerna och om hur det är att vara språkombud. Resultatet visade att 

nästan alla påståenden skattades mycket högt av språkombuden.  

 

De flesta svaren hamnar mellan stämmer bra eller stämmer helt. Vilket är ett fantastiskt 

resultat! De påståenden som hamnar lägst runt fyra i snitt (stämmer bra) är fråga 7, 12 och 15, 

se ovan. Det är självklart höga snittresultat men det kan ändå vara intressant att lyfta dessa 

påståenden lite extra under nästa år.  

 

De allra högsta snittvärdena finns inom påståendena 11, 17, 18, 19 och de resultaten är 

särskilt roliga att tolka, speciellt för oss som ansvariga för forumet.  

Sammanställningen visar att språkombuden är mycket nöjda med Språk-café som pedagogiskt 

forum och deras roll som språkombud. 

 

 

Språkombuden önskar att vi ska ta upp följande ämnen: 

1. Ännu mer tips och idéer för att kunna hjälpa och förstärka tvåspråkiga barn. 

2. Mera tips om sagor, lekar, bilder mm. 

3. Flerspråkiga barn? 

4. BVC verkar sällan påpeka att barnet behöver träffa logoped. Ni verkar ha olika 

uppfattning. Därför är det bra att vi diskuterar olika fall med er. Så mycket tid till det. 

5. tvåspråkighet – svårigheter 

6. Praktiska, roliga övningar för att stimulera språket/uttal. 

7. Stödtecken i småbarnsgrupp. 

8. Flerspråkighet(Hjälpmedel). Barn med annat modersmål än svenska. 

9. Hur vi på förskolan ska arbeta kring modersmålsundervisning som nu mer ligger på 

förskolans ansvar. 

10. Workshops med idéer på språkträning, typ språkpåsar, pyssel, rim och ramsor mm. 

11. Vad gör logopeden med småbarns språkträning (1-2 år), då förälder söker. 
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Språkombudens synpunkter! 

 

1. Jag har bara deltagit i en träff men den var väldigt intressant. Det är bara när man får 

lite olika frågor att diskutera och hade önskat lite mer tid till att höra hur andra arbetar 

på deras arbetsplatser. Men det kanske det brukar vara? Det var ju som sagt min första 

träff. 

 

2. Jag tycker att det är svårt att informera kollegerna, ofta sker det en tid efteråt. Oftast i 

samband med våra APT:n som inte alltid ligger i anslutning. 

Den gemensamma föreläsningen vi hade förra året var väldigt bra, då fick alla vara 

med och få första handsinformation. 

 

3. Jag tycker att det här var svårt, då jag är ny som språkombud och endast varit med en 

gång… Svårt att uttala sig. Men den gången jag var med var jättebra! 

 

4. Vill ha fler – språkcafé träffar. 

 

5. Jag tycker att det är svårt att informera kollegerna. 

 

6. Det är mycket inspirerande och stärkande att ha kunskapen när det behöver tas upp 

med vårdnadshavare. Mycket givande möten! 

 

7. Jag tycker det har varit mycket bra att träffas och höra er berätta. Både tips och råd 

från er och från de andra förskolorna. 

 

8. Jag tycker att det är mycket spännande att gå på era möten, det händer alltid något 

spännande och inspirerande.  

9. Jag tycker att det är ett bra sätt som arbetsmetod och att vi kan sitta i arbetslag och 

diskutera. 

 

10. Har jättesvårt att fylla i detta, då jag bara varit med en gång. Ska bli kul att fortsätta 

som språkombud.  

 

11. Jag tycker att det är ett väldigt bra forum helt enkelt! 

 

12. Jag tycker att ni är jättebra! 

 

 

 

Ett stort tack till Er alla för Er medverkan och för ett gott samarbete! 

 

 

 

Hälsningar Lena och Gabriella 
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Pedagogiskt forum - Språk-café                     
 

Varje förskola i Vallentuna kommun har inbjudits till att med en representant, språkombud, 

medverka i fortbildning kring barns tal-, språk- och kommunikationsutveckling. Förutom 

förskolepersonal deltar logopeder från Språkförskolan i Vallentuna (Barn- och 

ungdomsförvaltningen, Vallentuna kommun) och Logopedmottagningen i Vallentuna 

(Talkliniken, Danderyds sjukhus). 

 

Logopederna Lena Mattsson och Gabriella Cohen ansvarar för innehållet i form av material, 

presentationer, miniföreläsningar, diskussioner och workshops. Varje förskola har en pärm 

som uppdateras av språkombudet. Träffarna sker cirka två gånger per termin. 
 

Språkombuden ansvarar för att språkpärmen uppdateras, finns tillgänglig för förskolans 

personal och ordnar med ersättare om ordinarie språkombud inte själv kan delta vid något 

tillfälle.  

 

Språkombuden får information om barns normala, försenande och avvikande tal- och 

språkutveckling. Vid behov ska de även kunna upprätta en individuell handlingsplan. Ett av 

syftena är att förskolorna ska veta om och i så fall var och när de ska söka information/hjälp 

om språkutvecklingen uppvisar brister och att de tidigt ska upptäcka barn i riskzonen.  

 

 

 

 

 

 

 


