Helsingborg 211015

Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Winberg
Nordström (L) om stöd för barn med språkstörning
Idag när denna interpellation lämnas in är det DLD Awareness day (Developmental
Language Disorder) världen över. I Sverige används oftast begreppet språkstörning/DLD för
människor som på olika sätt har språkliga svårigheter. Ungefär 8% av alla barn i
förskoleålder har någon form av språkstörning, därutöver har ca 2-3% språkstörning
tillsammans med en annan diagnos t.ex. autism eller intellektuell funktionsnedsättning. Det
skulle i Helsingborg (enligt uppgifter från Skolkollen) innebära att ca 1800 elever har någon
form av språkstörning, det brukar även i sammanhangen talas om att 2 elever i varje klass
har språkstörning.
Alla dessa barn har inte behovet av ett speciellt språkspår, men alla av dem blir troligtvis
hjälpta av bildstöd i undervisningen och lärare som använder ritprat som ett pedagogisk
metod. Det är därför viktigt att skolpersonal har kompetens i de pedagogiska metoder som
krävs för att undervisa barn med språkstörning.
Precis som gällande många andra diagnoser är det flest pojkar som kommer till utredning,
trots att språkstörning är lika vanligt förekommande hos flickor. Språkstörning/DLD hos
flickor är oftare dold, och kan därför upptäckas senare.
I Helsingborg har kommunen inrättat ett språkspår placerat på Wieselgrensskolan. Mycket
forskning talar just för att det behövs egna grupper för en del av eleverna med språkstörning.
Vänsterpartiet anser att kommunen måste följa forskningen noga så att de elever som har
en språkstörning får rätt stöd för att nå målen i skolan.
Utifrån detta undrar jag om du Maria Winberg Nordström som Barn- och utbildningsnämndens
ordförande anser att:
-

-

att det språkspår som finns på Wieselgrensskolan både kompetensmässigt,
resursmässigt och till sin omfattning uppfyller det behov som finns av särskilt
utformat stöd för barn med språkstörning?
informationen om språkspåret är tillräcklig och garanterar att alla vårdnadshavare till
barn med generell språkstörning nås av informationen?
att det finns tillräckligt med kompetens på varje grundskola för att möta barn med
språkstörning? Framförallt gällande att upptäcka flickors språkstörningar som ofta
märks senare än pojkars.
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