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Sammanfattning 
Under 2016-2017 har Resursteamet 0-6 år i Robertsfors kommun fått projektmedel från 

special- pedagogiska myndigheten (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. 

Projektets övergripande syfte har varit att öka insatserna i arbetet kring den språkliga 

medvetenheten för att ge alla barn förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin språkliga 

förmåga. Samt att skapa strukturerade insatser på sådant sätt att vi uppnår en likvärdighet 

inom kommunens olika verksamheter.  

Insatserna i projektet har fokuserats kring språksamlingar som har sin grund i tio olika 

samlingar. Samtliga samlingar har innehållit anpassat material för att kunna passa alla barn. 

Dessutom har tillägg gjorts på individnivå. Stort fokus har legat på ett inkluderande 

arbetssätt och projektet har också möjliggjort att man har kunnat dela in barnen i mindre 

grupper. Projektet har även inneburit att vi har inspirerat och försett personalen med tips 

och idéer gällande den pedagogiska miljön, utifrån barn med särskilda behov.                                                

Modern teknik är något som projektet har lyft som ett inspirerande komplement. 

De förväntade effekterna var att barnens, med funktionsnedsättningar, språkliga 

medvetenhet ökade, samt att arbetet med språklekar förväntades fortsätta i den ordinarie 

verksamheten efter projektets slut. 

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”.  

 

 

Sökord: Språklig medvetenhet, språksamlingar, förskola, barn med särskilda behov, 

inkludering, tecken som stöd, bildstöd.  
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Bakgrund 

Robertsfors kommun är en mindre norrlandskommun, belägen mitt emellan Umeå och 
Skellefteå. Antalet kommuninvånare är 6799 (juni 2017). Av dessa finns 339 barn i 
kommunala förskolor (22 avdelningar fördelade på nio förskolor), annan pedagogisk 
verksamhet (dagmammor till största delen i lokal, tre stycken) och ett föräldrakooperativ. 
Grundbemanningen är tre personal per avdelning, dessutom tillkommer en del personal 
utifrån enskilda barns behov eller behov i gruppen. Kommunen har haft svårt att rekrytera 
förskollärare och under de senaste två åren har cirka 20 personal anställts som helt saknat 
utbildning för arbetet.  

I Robertsfors kommuns barnomsorg finns också ett Resursteam som sträcker sig över 
åldrarna 0-6 år. I detta team arbetar specialpedagog, logoped och förskollärare. 
Resursteamet fungerar som ett stödjande komplement till kommunens alla förskolor och 
förskoleklasser, annan pedagogisk verksamhet, föräldrakooperativ och vårdnadshavare. 
Kommunens Familjecentral fungerar som bas för nära samarbete med, förutom 
barnomsorgspersonalen, personal i skola och fritids, förskolechefer, rektorer, BVC och 
representanter från socialförvaltningen.  

En stor del av Resursteamets arbete rör barn med olika funktionsnedsättningar. Här är också 
handledning av personal en viktig del. Vid våra förskolor och annan pedagogisk verksamhet 
jobbar vi dessutom med alla barn på ett planerat sätt för att stimulera och öka barns 
språkliga medvetenhet. 

Vi uppmärksammade att barn med olika typer av funktionsnedsättningar ofta hamnade 
utanför och/eller hade svårt att till fullo delta i de ordinarie språklekarna. Personalen ansåg 
ofta att barngrupperna var för stora, personalen räckte inte till och kunskaper saknades hos 
många både vad gäller språklig medvetenhet och kunskaper kring barn med olika 
funktionsnedsättningar. Vi jobbar ständigt mot att öka måluppfyllelsen kring alla barn. Vår 
strävan är att varje barn ges möjligheter att nå så långt det är möjligt i sin språkliga 
medvetenhet. Utifrån det vi uppmärksammat sammantaget med vår erfarenhet ansåg vi 
behovet vara stort av att öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn med 
funktionsnedsättningar. 

Som inledning inför projektansökan läste och diskuterade vi det arbete som Ingvar Lundberg 
med flera arbetat fram. Materialet kallas för ”Före Bornholmsmodellen” och omfattar 
dagliga övningar med språket i förskolan. Lundberg med flera har genom materialet visat att 
det går att öva upp barns fonologiska förmåga och att detta har en positiv effekt på barns 
avkodning, läsförståelse och stavning senare i skolan. Slutsatsen blev att det tycks gå att 
förebygga problem i skolan genom meningsfulla insatser redan i förskolan. 

 

 

 



5 

 

Projektet syftade till   

• att öka insatserna i arbetet kring den språkliga medvetenheten, utöver ordinarie 

verksamhet, för att ge alla barn förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin 

språkliga förmåga.  

• att skapa strukturerade insatser på sådant sätt att vi uppnår en likvärdighet inom 

kommunens verksamheter.  

Projektets mål var  

• att genom delaktighet och ett lustfyllt samt pedagogiskt arbetssätt öka den språkliga 

medvetenheten hos barn med olika typer av funktionsnedsättningar.  

• att genom ökad måluppfyllelse i den språkliga medvetenheten ge förutsättningar för 

en god läs- och skrivutveckling. 

Projektets målgrupp var de drygt 50 barn som vi inför projektansökan tillsammans med 

avdelningspersonal och förskolechefer uppmärksammat var i behov av någon form av 

särskilda insatser. Det omfattade: 

• Barn som hade en utarbetad handlingsplan.  

• Barn som vid våra barngruppskonferenser identifierats med någon form av 

svårigheter. 

– Förvärvad hjärnskada. 

– Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

– Utvecklingsstörning. 

– Tal- och språksvårigheter. 

– Övriga funktionsnedsättningar. 
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Genomförande  

Våra planerade insatser var att 

• anpassa genomförande och material efter barnets behov.  

• anpassa miljön efter barnets behov för kunskapsinhämtning.  

• använda oss av modern teknik för att underlätta kunskapsinhämtning.  

• arbeta strukturerat med språklig medvetenhet.  

• arbeta genom ett inkluderande arbetssätt.  

Projektet har skett i nära samarbete med det ordinarie arbetet i Resursteamet. Kommunen 

har deltagit som medfinansiär i projektet bland annat genom att bekosta tillverkandet av 

material och finansiering av inköp, hit hör också kostnader för digitala inköp.  

Projektet inleddes med en uppstart. Detta skedde i samband med en föreläsning kring 

språklig medvetenhet. Vid detta tillfälle fick samtlig personal även fylla i en enkät kring sina 

kunskaper om språklig medvetenhet. Projektet har sin grund i tio olika språksamlingar.  

Språksamlingar 

De färdiga språksamlingarna kan, enligt vårt förslag, samlas i 

en låda och i en pärm. Innehållet i lådan utgår från Före 

Bornholms- materialet och har sedan utökats med några 

rubriker. En genomgående maskot är en uggla vid namn 

Bubba. Varje avdelning bestämde naturligtvis själv vad 

ugglan skulle heta.  Det färdiga materialet är enkelt för 

personalen att plocka upp ur lådan och kräver minimala 

förberedelser. Lådan och det inledande materialet delades 

ut och presenterades av projektets medarbetare. Materialet 

utgick från några huvudrubriker; Rim/ramsa, bok, språklek, 

sång/sånglek, ord/tecken samt I blickfånget. Förklaringar, 

veckoöversikter, arbetsordning mm, medföljde. 
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Nedan ses ett exempel på en veckoöversikt. Liknande översikter delades ut till samtliga 

samlingar. Dessa uppmuntrades att sitta uppe så att förutom personal och barn även 

vårdnadshavare kunde se vad som var i fokus vid just den tidpunkten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga samlingar innehöll anpassat material för att kunna passa alla barn. Detta kunde tex. 

vara anpassning av kunskapsnivån, bildstöd, teckenstöd och anpassning vid synproblematik. 

Materialet köptes in och iordningsställdes av den ordinarie personalen i Resursteamet. 

Projektanställd och projektledning gick gemensamt igenom materialet för att sedan 

presenteras ute på de olika enheterna av den projektanställde. Den projektanställde höll i 

samlingar, där materialet användes. Behovet av medverkan vid samlingarna varierade och 

flera ställen blev mer självgående under projekttiden. Andra ställen visade på större behov 

av den projektanställdes insatser under hela perioden. 

Veckoöversikten är också tänkt att användas som ett minnesstöd för att materialet även 

under kommande läsår enkelt ska kunna användas. För att ytterligare underlätta det 

fortsatta arbetet har vi även skapat ett årshjul över språksamlingar med en enkel rubrik av 

innehållet.  
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Anpassning av miljö  

Vad gäller anpassning av miljön har projektets medarbetare deltagit i att förbättra och 

individualisera miljön vid flera av kommunens förskolor och annan pedagogisk verksamhet. 

Detta har till exempel inneburit att minimera sinnesintryck, förstärka med bildstöd för en 

tydlig struktur, uppmuntra och inspirera till användandet av timstock. Resultatet har blivit 

att det på flera avdelningar har skapats ett ”lugnare rum”.  Ett rum lämpligt att jobba med 

språksamlingarna och även använda materialet som underlag i fortsatt lek. Till största delen 

har detta rum använts tillsammans med barn med särskilda behov tillsammans med andra 

barn, ofta i mindre gruppsammanhang. Självklart är detta ett rum, precis som andra rum, 

öppet för alla. Dessa rum har också utrustats på olika sätt, utifrån barnens behov. Bland 

annat med föremål som tränar taktil stimulering. Dessa individuella anpassningar har 

använts av den projektanställde. De ”lugnare rummen” ser vi till viss del som ett delmål. Vår 

förhoppning är att vi kan fortsätta arbeta för en miljö vid våra förskolor som till sin helhet är 

anpassad för alla. 
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Modern teknik 

Modern teknik har används parallellt med annat material. Efter en inventering i alla 

verksamheter såg vi att alla förskolor hade tillgång till bärbara datorer. Projektorer, 

lärplattor saknades på flera enheter. Vi medverkade till att det blev en likvärdighet på alla 

enheter. Vi har därefter använt oss av lärplattor, fotografier, projektorer, tv-skärmar och 

overhead-apparater. Vi har även använt oss av en gemensam plattform där vi lagrat det 

datoriserade materialet så att personalen enkelt kan ta del av det.  

Arbeta strukturerat  

Språksamlingarna har lett till att arbetet med språklig medvetenhet skett strukturerat och 

likvärdigt i kommunens samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet. 

Förhoppningsvis så kan språksamlingarnas material vara ett inspirerande sätt för personalen 

att fortsättningsvis se effekten av att arbeta strukturerat och med mycket repetition. 

Materialet är nu också något som finns kvar i verksamheterna och kan fortsätta kommande 

år. Under projekttiden såg vi en positiv utveckling, tack vare den projektanställdes insatser, 

på flera enheter. Här tror vi att språkarbetet har goda förutsättningar att fortsätta. Andra 

enheter kom inte alls lika långt och avsaknaden av projektanställd tror vi kommer att tyvärr 

få negativa konsekvenser.  

Dela upp barngrupperna  

Projektet har möjliggjort att dela upp barngrupperna i mindre 

grupper. Detta har ofta skett efter personalens efterfrågan 

eller där en individ i barngruppen anses behöva detta. Många 

förskolor arbetar redan med att dela upp barngrupperna, men 

genom projektet har detta underlättats ännu mer.  

Inkluderande arbetssätt  

Den projektanställde har till stor del varit en inspiration genom 

att visa på olika sätt att ”lösa” situationer i den dagliga 

verksamheten vid våra olika enheter. Resultatet har blivit att 

den ordinarie personalen vågar och provar mer än de tidigare 

gjorde. Genom att visa att barn med olika 

funktionsnedsättningar ibland genom andra lösningar når samma mål som övriga barn blir 

det mer naturligt att alla kan delta istället för att utesluta vissa barn från aktiviteter. 

Resultatet har alltså blivit att barn med olika funktionsnedsättningar nu inkluderas till större 

del än tidigare. 
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Analys och tolkning  

Vid projektets start förväntade vi oss följande effekter;  

- Att barns språkliga medvetenhet ökar. 

- Ökad måluppfyllelse. 

- Att barn med olika typer av funktionsnedsättningar får ökade möjligheter till en god 

läs- och skrivutveckling.  

- Höja personalens kompetens inom språklig medvetenhet, inlärning och 

funktionsnedsättningar.  

- Ge alla barn kunskap om att vi alla är olika, men lika mycket värda.  

- Att arbetet med språklekar förväntas fortsätta i den ordinarie verksamheten efter 

projektets slut.  

 

Vid projektets start genomförde personalen en enkätundersökning med VAS-skala och 

fleralternativ frågor för att få en uppfattning om personalens kunskaper om språklig 

medvetenhet. Vid utvärdering och analys av projektet har personalen genomfört samma 

enkät som vid projektets start för att kunna se förändringar. Svarsfrekvensen vid 

utvärderingen var 85 % av de 62 som svarade vid projektets start.  Det har även skett 

djupintervjuer med sex slumpmässigt utvald personal med varierad utbildning, två 

förskollärare, två barnskötare och två outbildade. 

Språklig medvetenhet 

Kunskapen kring vad språklig medvetenhet är har genom projektet ökat. Detta som en 

sekundär effekt av insatserna. Detta kan ses genom att analysera de enkäter som fylldes i av 

personalen vid projektets start samt avslut. Personalen fick ta ställning kring ”vad är språklig 

medvetenhet” genom att markera detta vid 15 påståenden. Följande diagram (Diagram 1 

och 2) visar att personalens kunskap ökade.  

Innan projektets start trodde en dryg tredjedel av personalen att påståendet ”Att barnet 

börjar tala vid förväntad ålder” var en del av den språkliga medvetenheten. Till skillnad mot 

efter projektet då det endast var cirka två personer som fortfarande trodde detta. En 

fantastiskt god förbättring som gläder oss mycket. För oss som arbetar i Resursteamet har 

just denna uppfattning tidigare varit ett motstånd hos personalen att arbeta med språket då 

de ansåg att barnet inte hade några som helst svårigheter eller behov av insatser.  
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1. Att kunna rimma. 

2. Att förstå att ordet tåg är kort medan föremålet tåg är långt. 

3. Att kunna höra vad som blir kvar om man tar bort en del av ett ord. 

4. Att kunna höra vad det blir om man sätter ihop två olika ord. 

5. Att kunna avgöra var i ordet ett särskilt språkljud finns. 

6. Att inse att olika ord kan börja och sluta med samma språkljud. 

7. Att kunna klappa rätt antal stavelser i ett ord. 

 

Diagram 1. Här förväntades att svarsfrekvensen ökade efter projektetet då dessa 

påståenden är språklig medvetenhet. Detta gjorde det vid 4 av 7 påståenden. 
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1. Att kunna placera orden rätt i en mening. 

2. Att kunna rabbla alfabetet. 

3. Att uttala alla språkljud korrekt. 

4. Att barnet börjar tala vid förväntad ålder. 

5. Att kunna grundfärgerna. 

6. Att ta ögonkontakt vid samtal. 

7. Att kunna full följa en uppgift. 

8. Att kunna tillämpa turtagning i ett samtal. 

Diagram 2. Här förväntades att svarsfrekvensen minskade efter projektets slut då dessa 

påståenden inte är språklig medvetenhet. Detta gjorde det vid 7 av 8 påståenden.  

Vid djupintervjuerna framkom att personalen anser att barnens språkliga medvetenhet har 

ökat. En pedagog har uttryckt ”Det har blivit större fokus på språklig medvetenhet”, en 

annan uttalade sig genom att säga ”ser på dom att dom ökat sin språkliga medvetenhet”.  
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Om man analyserar personalens egna skattning kring om de anser att de har goda kunskaper 

om språklig medvetenhet, ser man att de efter projektets slut har ökat sin kunskap. 

(Diagram 3)  

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3 Personalens egen skattning gällande deras kunskap om språklig medvetenhet. 1 = 

lite kunskap, 10 = god kunskap.  

Språksamlingar  

Genom projektet så vet vi att alla barn har fått möjlighet att delta på sina egna villkor i 

språksamlingarna. Hur mycket och hur ofta man har använt sig av materialet har varierat. 

Här upplever vi att den projektanställdes medverkan har spelat stor roll. Vid utvärderingen 

visade det att 78 % har använt materialet 1-2 ggr/vecka eller mer. En personal uttryckte ”vi 

har använt materialet allt ifrån en dag i veckan till alla dagar”.  En annan beskriver ”Hela 

läsåret, i princip 4 dgr/veckan har vi använt oss av En lustfylld språkresa”. Vår tanke var att 

man skulle kunna använda alltifrån hela samlingen vid ett tillfälle eller plocka delar och väva 

in i den ordinarie verksamheten.  

Anpassning av miljö  

Anpassning av miljön har skett på flera av kommunens förskolor eller annan pedagogisk 

verksamhet. Detta i varierande grad, beroende på behovet hos barnet och bemötandet hos 

personalen. Till största del har projektet inneburit att personalen fått handfasta tips och 

idéer kring anpassning av miljön samt vad som passar för just de barn med särskilda behov 

som finns i deras barngrupp. Under projektets gång uttryckte 84 % att de inte behövde hjälp 

med att anpassa miljön. Vi som funnits med i projektet tolkar denna siffra som väldigt hög. 

Vår uppfattning är att många av våra enheter har mycket att arbeta med för att skapa en 

miljö som är tillgänglig för alla. Trots att personalen kanske inte uttryckt sitt behov har de 

försetts med inspiration och idéer och även tagit till sig av det som de anser behövs för deras 

verksamhet och barn.  
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Modern teknik 

Att uppnå målet ” Använda oss av modern teknik för att underlätta kunskapsinhämtning” 

har varit en utmaning. I våra verksamheter finns lärplattor på samtliga ställen samt även 

tillgång till projektorer att visa på vägg/duk. Vi har i detta projekt valt att använda oss av 

modern teknik parallellt med fysiskt material. Här upplever vi att det finns mycket kvar att 

arbeta med och att utveckla. Inte minst så upplever vi att det på flera enheter finns ett 

motstånd hos personalen att använda sig av digitala verktyg. Projektet har möjliggjort att vi 

kunnat visa på vilka fördelar modern teknik kan ha vid arbete med barn med särskilda behov. 

Bland annat användandet av lärplattor. Vi ser det som en stor utmaning att jobba vidare 

inom detta område. Under året har vi i alla fall lyckats med att se till att förutsättningarna 

finns på våra enheter vad gäller det materiella. 

Arbeta strukturerat  

Eftersom samtliga verksamheter har försetts med samma material och kunskap så vet vi att 

det har arbetats strukturerat med språklig medvetenhet. Veckoschemat har använts för att 

underlätta för personal och föräldrar för att få en överblick över språksamlingarna. En i 

personalen har uttryckt ”Mallen för veckoschemat har varit bra både för oss personal och 

även för föräldrarna”. Detta är också något som kommer att underlätta för det fortsatta 

arbetet med språksamlingarna.  

Att arbeta strukturerat och upprepande är bra för 

många barn. Strukturen av projektets språksamlingar 

har visuellt förtydligats av bild- och tidsstöd. Vi har 

använt oss av en grundläggande struktur av 

samlingarna samt att man med hjälp av klädnypan 

visar var man befinner sig i samlingen så barnen får 

hjälp med tidsperspektiv. En i personalen uttryckte 

”Det har varit superbra med klädnypan”. Detta är 

även ett arbetssätt som är enkelt att applicera på 

andra typer av aktiviteter.  

Dela upp barngrupperna  

Projektet har möjliggjort att samlingarna har kunnat 

delas upp i mindre grupper. Detta har oftast skett i 

samtal med personalen som uttryckt behov. Vid 

utvärderingen uttryckte 32 % att de var i behov av att 

någon från projektet kom för att möjliggöra mindre 

samlingsgrupper. Som vi tidigare har redovisat så har 

insatserna från den projektanställde varierat från 

enhet till enhet. Det har varierat i hur många gånger detta har skett beroende på behov. 
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Inkluderande arbetssätt  

Vi upplever att med detta arbetssätt 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. En personal uttryckte ”Bra individanpassat...vill att alla barn ska förstå. 

Ibland kommer man på att man ändrat sitt eget språk, för att göra sig förstådd”. Att arbeta 

inkluderande är omfattande och har bestått av många delar. Att arbeta med tecken som 

stöd kan göra att vissa barn får språket förtydligat genom tecken samtidigt som talat språk. 

Detta kan också göra att de blir mer inkluderade. Parallellt med projektet har det hållits 

kortare kurser med tecken som stöd. TAKK-kurserna har hållits av den ordinarie personalen i 

Resursteamet. Projektet har även använt sig av det, detta har mottagits mycket väl. En 

personal beskrev ”Vi har bland annat börjat använda oss mer av teckenstöd”.  

Vi är alla olika, men lika mycket värda 

Att belysa att vi är alla olika, men lika mycket värda är viktigt. Detta är något som har 

genomsyrat projektet. En personal uttryckte ”Vi har märkt att det är bra att små barn är med 

och hör även om de inte kan delta genom att svara. Vi tänker att en del barn kan behöva 

höra en sak tre gånger för att ta till sig det men att ett annat barn behöver få höra det 300 

gånger. Vi använder mer bilder”.  Vi upplever att detta uttalande visar på personalens 

förmåga att se till alla individer.  

Fortsatt användning 

Vårt mål ”att arbetet med språklekar förväntas fortsätta i den ordinarie verksamheten” 

hoppas vi kommer att uppnås. Vi har försökt ge personalen förutsättningar för att detta ska 

kunna fortsätta, exempel på detta är det årshjul som är framtagit för att få en överblick över 

arbetet. Vid utvärderingen beskrev en i personalen ”Det här är bara början”.   

Barnens åsikter 

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt att få sin åsikt hörd och att bli lyssnade på. I vårt 

projekt har detta varit en stor utmaning. Flertalet av de barn som ingått i vår målgrupp har 

haft svårt att verbalt uttrycka sin mening. Även med hjälp av bild- och teckenstöd har detta 

varit svårt. Stort fokus har legat på observationer, där välbefinnandet har varit i fokus. Efter 

projekttiden så ser vi tydligt att fler barn deltar i samlingar och liknande aktiviteter under 

trivsamma former. Tidigare var utbrott av olika slag inget ovanligt hos flera barn och mer 

ensamtid blev då resultatet. Ett genomtänkt, anpassat material, som varit enkelt för 

personalen att använda har gett möjlighet till ett lustfyllt agerande hos både barn och 

personal. Anpassningarna som skett i miljön ser vi också som en positiv bidragande faktor. 

Positiva kontakter har även förekommit med vårdnadshavare som varit intresserade av att 
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ta del av projektet. Bland annat har detta gett som resultat att bild- och teckenstöd även 

lämnats till hemmet.  

Lärdomar och rekommendationer  

Efter genomgång tillsammans med projektledning och projektanställd beslutades vilket 

material som var lämpligt att använda både på grupp- och individnivå. Detta material köptes 

in och övrigt tillverkades sedan av vår ordinarie personal. Grunden var språksamlingarna från 

Före Bornholmsmodellen. De tillägg som gjordes känns viktiga att nämna då de till stor del 

handlade om bild- och teckenstöd. Detta var något som sedan blev en stor del av innehållet, 

inte bara i språksamlingarna utan även i verksamheterna som helhet. Även rubriken ”I 

blickpunkten” kändes viktig då vi där kunde ta upp och fokusera på olika saker som kändes 

angelägna. Exempel på detta har varit miljön och matsituationen. 

Vår inställning var att alla avdelningar skulle få samma grundmaterial. Några avdelningar har 

under projekttiden opponerat sig mot detta, särskilt några småbarnsavdelningar, då de 

tyckte att materialet i sin helhet var för svårt. Dock har vi lämnat tydlig information (anser vi) 

om att avsikten var att de skulle välja ut de delar som var lämpliga för åldersgruppen. Därav 

också de två olika schemana vi lämnat att användas i samlingarna. Vår tanke är att denna 

materialsamling ska leva kvar och kunna användas under kommande perioder. Vi vet också 

att barnens åldrar kan variera från tid till tid och därför vill vi inte ha lådor där visst innehåll 

saknas. Vår tanke har hela tiden varit att allt ska vara så lätt att använda som möjligt. 

 En viktig del har varit överlämnandet av nya språksamlingar. Den projektanställde har på 

flera enheter hållit i samlingar när nytt material har presenterats. Då vi har många enheter 

och tiden inte räckte till så överlämnades materialet till vissa enheter för att själva börja 

använda det. Som vi beskrivit tidigare så var det här en viktig del för oss att veta vilka 

avdelningar som var så att säga mer självgående. Detta var något som den projektanställde 

fick mer och mer kunskap om under den första halvan av projekttiden. Vårt mål har ju varit 

att avdelningarna själva på sikt ska inlemma arbetet med språklig medvetenhet i sin 

verksamhet på ett mer omfattande sätt än vad som tidigare har gjorts. Det har visat sig att 

överlämnandet har varit viktigt att göra grundligt på flera ställen. Kommentarer har 

förekommit allt från ”det är jättesvårt att förstå om ni inte visar allt, helst till oss alla på 

avdelningen” till ”vad är problemet, det är hur enkelt som helst att förstå bara man tittar på 

sammanställningen och medföljande information”.  ”Att få ut materialet till sina kollegor” 

har på några enheter varit en viktig lärdom för oss att ta till oss. En god presentation ligger 

till grund för att materialet faktiskt kommer till användning. 

Miljön har varit ett ämne vi diskuterat under hela projekttiden. Vi har sett det positiva i de 

aktiviteter som skett tillsammans med målgruppen i en miljö utan alltför mycket 
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sinnesintryck. Vår uppfattning är att barnen haft betydligt större fokus på aktiviteterna när 

inte så mycket annat har stört. Här har vi dock mycket kvar att arbeta mot. 

 

 


