
Behovskartla ggning  

 

Vid förskolorna i Robertsfors kommun jobbar vi med alla barn på ett planerat sätt för att 
stimulera och öka barns språkliga medvetenhet.  

Vi har uppmärksammats på att barn med funktionsnedsättningar ofta hamnar utanför eller 
har svårt att till fullo delta i de ordinarie språklekarna. Personalen anser ofta att 
barngrupperna är för stora, personalen räcker inte till och kunskaper saknas hos många både 
vad gäller språklig medvetenhet och kunskaper kring barn med olika funktionsnedsättningar. 

Många barn med funktionsnedsättningar har hittills fått särskilt stöd någon gång i veckan när 
någon av oss i Resursteamet besökt förskolan. Detta har skett genom exkluderande 
arbetssätt men för att ge barnet upplevelser och extra stimulans inom särskilda områden. 
Tyvärr har det som vi där ”jobbat” med sällan använts i hela barngruppen och barnet har 
inte, även om behov funnits, fått möjlighet att möta samma upplevelser i grupp.  

Då vi är medvetna om hur viktigt det är med tidiga insatser för alla barns utveckling så vill vi 
nu parallellt med det språkliga arbete som idag redan sker vid våra förskolor öka barns med 
funktionsnedsättningar möjligheter att öka sin språkliga medvetenhet i grupp. 

TAKK är något som vi redan infört i flera av våra grupper och detta har mottagits bra. Vår 
avsikt är också att under våren 2016 ha hunnit genomföra TAKK-kurser på övriga 
avdelningar. 

Inventering av projektets målgrupp: 

Tal- och språksvårigheter: 37 barn. De flesta barn har en logopedkontakt men har ännu inte 
fått någon diagnos. 

Utvecklingsstörning: På grund av frånvaro av diagnoser hos de flesta av våra barn så kan inte 
ett antal uppges men vill vi ändå räkna med denna målgrupp. 

NPF: Sexton barn.  På grund av att flertalet barn, särskilt inom NPF-området ännu inte 
diagnostiserats så kan vi inte lämna verifierade uppgifter kring dessa. Vår inställning är att vi 
genom våra gemensamma kunskaper identifierat svårigheterna och tillsammans med BVC 
och föräldrar arbetar för att utredningar sker och ska ske.  

Förvärvad hjärnskada: Ett barn. 

Övriga funktionsnedsättningar: Ett barn (Fragile X),Ett barn (Kabuki), Två barn (selektiv 
mutism) Ett barn (motoriska problem). 

Barn med annat hemspråk än svenska: 20 barn. 

Barn som idag har en utarbetad handlingsplan: Samma barn som ovan förutom barn med 
annat hemspråk än svenska. 



 
Analys av kartläggningen 

Denna kartläggning visar på ett stort behov av insatser för att ge våra barn med 
funktionsnedsättningar optimala möjligheter till språklig medvetenhet. Det vi hittills sett i 
våra verksamheter är att detta i dagsläget inte ryms i den ordinarie verksamheten. 

Vi tänker att vi genom ett nyskapande projektarbete kan skapa förutsättningar för att 
språkarbetet genom inkludering på sikt blir en naturlig del av arbetet vid alla våra förskolor. 
Detta kommer ske genom att personalen får ökad kompetens och kunskap kring språklig 
medvetenhet och funktionsnedsättningar.  


