
En lustfylld språkresa för alla 
Under 2016-2017 har Resursteamet 0-6 år i Robertsfors kommun fått projektmedel från 
Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SIS-medel). Detta för att genom delaktighet och ett 
lustfyllt samt pedagogiskt arbetssätt öka den språkliga medvetenheten hos barn med olika 
typer av funktionsnedsättningar. Avsikten var också att genom ökad måluppfyllelse i den 
språkliga medvetenheten ge förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling. 
 
Vid analys av resultatet visade det att kunskapen kring språklig medvetenhet har ökat 
genom projektet, som en sekundär effekt av insatserna. Vi upplever att med detta arbetssätt 
så har barnen med särskilda behov blivit mer inkluderade. Även om de kanske tidigare 
deltagit i samlingar eller språkliga övningar så har de nu även fått möjlighet att ta del av 
kunskapen baserad på deras nivå. Vid utvärderingen upplevde 76 % av personalen att barn 
med särskilda behov blivit mer inkluderade i barngruppen med hjälp av materialet. 
Vi ser att genom detta projekt har medvetenheten och insatserna kring språket ökat. Vår 
förhoppning är att detta senare kommer att ingå i den ordinarie verksamheten. Precis som 
en i personalen uttryckt ”det här är bara början”. Här ska dock noteras att resultatet ser olika 
ut mellan olika enheter och att ett fortsatt arbete behövs för likvärdighet. 
 
Mot bakgrund av de positiva erfarenheterna från projektet har en ny ansökan till SPSM gjorts 
för projekt “En fortsatt lustfylld språkresa för alla”. Syftet är att öka insatserna i arbetet kring 
den språkliga medvetenheten hos barn med olika typer av funktionsnedsättningar genom att 
arbeta mot en inkluderande miljö och implementera modern teknik till förmån för den 
språkliga utvecklingen. Ansökt belopp är 625 tkr som ska täcka lönekostnader för 
genomförandet av projektet. 
 
Bilagor: 
Slutrapport “En lustfylld språkresa för alla” 
Ansökan “En fortsatt lustfylld språkresa för alla” 
 
Barn- och utbildningschefens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsutskottet tackar för informationen och beslutar att ansöka om 
finansiering av projektet “En fortsatt lustfylld språkresa för alla”. 
 

https://drive.google.com/open?id=0BzpJyqFkBkrRTjZSMkJ4Z1BXR0k
https://drive.google.com/open?id=0B-s-ABm7uoTUTHowRjljemYxLXM

