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Tidiga insatser – stödmaterial för förskolor i Halmstad 
 

Inledning 

Syftet med stödmaterialet Tidiga insatser är att skapa stöd för att arbeta mer förebyggande och 

hälsofrämjande. Stödmaterialet betonar samsyn kring uppdraget, där hela barnets livssituation och 

välbefinnande ska tas hänsyn till för att öka likvärdigheten och kvalitén inom Halmstad kommuns 

förskolor. Inom barn och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun ska ett undersökande 

arbetssätt ligga till grund för att barn i förskolan tidigt möts med insatser för att kunna lära och 

utvecklas i förhållande till läroplanens mål och intentioner. Förskolan ska erbjuda en likvärdig 

utbildning som ska anpassas till varje barn. För att främja lika rättigheter och möjligheter, i enlighet 

med Skollag, Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och FN:s barnkonvention, behövs utarbetade 

rutiner och en väl implementerad arbetsgång kring arbetet med tidiga insatser i förskolan vilket får 

stöd i Skolinspektionens rapport, Förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd (2017). 

Rapporten visar att förskolor utan utarbetade rutiner riskerar att hamna i ad hoc-lösningar där 

insatserna riktas mot det som sker här och nu och därmed blir tillfälliga. Därför ska det finnas ett 

systematiskt främjande och förebyggande arbete på varje förskola kring tidiga insatser för ökad 

likvärdighet inom Barn och Ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun. 

 

Bakgrund 

Vad är förskolans uppdrag? 

Förskolan fungerar som det första steget i det svenska utbildningssystemet. För många barn blir 

därmed förskolan en första plats där de kliver in i ett samhälleligt sammanhang. Förskolan är till 

för alla barn och ska enligt skollag och läroplan anpassas utifrån varje enskild individ, där lärande, 

utveckling och omsorg ska kombineras och bilda en helhet i utbildningen som tar sin utgångspunkt 

i barnets bästa (Skollagen, 2010: 800; Lpfö 18). Styrande för svensk förskola är att bygga upp en 

lärmiljö där alla barn förväntas komma till sin rätt och utvecklas utifrån sina förutsättningar och 

behov, vilket anses vara av avgörande betydelse för att kunna delta i ett gynnsamt lärande (Nordin 

– Hultman, 2009). Att uppmärksamma och stödja barn som är i behov av särskilt stöd blir därmed 

förskolans ansvar där rektorn har ett särskilt ansvar för att de barn som vistas i förskolan får det 

stöd och de utmaningar som de behöver för att kunna ta till sig utbildningen utifrån sina behov 

och förutsättningar (skollagen, 2010:800: Lpfö 18). Det finns dock ingen klar beskrivning i lagtext 

vad som menas med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Det saknas också direktiv kring vilka 

förutsättningar man ska arbeta fram gällande särskilt stöd i förskolan. 
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Vad är tidiga insatser i förskolan? 

Även om tidiga insatser som begrepp inte nämns i skollag och i förskolans läroplan kan man utifrån 

förskolans uppdrag ge begreppet en betydelsefull roll i relation till förskolan som arena för ökat 

välbefinnande och minskat utanförskap. 

Det finns inte mycket forskning om tidiga insatser för barns utveckling, lärande och välbefinnande 

även om man kan se ett ökat intresse för detta forskningsområde under senare år både på nationell 

och internationell nivå (Tallberg Broman m.fl., 2015). I rapporten Förskola Tidig Intervention 

(Tallberg Broman m.fl.., 2015) ges en översikt kring den forskning som skett under 2000-talet i 

förskolan. Rapporten belyser förskolans generella betydelse när det kommer till tidiga insatser för 

barns lärande och utveckling i förskolan. 

Enligt SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) handlar tidiga insatser om att stödja barns 

utveckling och lärande genom att erbjuda framgångsrika strategier och en tillgänglig lärmiljö. 

Motsatsen lyfts enlig SPSM fram till att kunna vara ”vänta och se”. I sitt arbete med tidiga insatser 

har de arbetat fram en tillgänglighetsmodell där man förtydligar de förutsättningar som krävs för 

att skapa en tillgänglig lärmiljö utifrån att alla barn ska få förutsättningar gällande att inhämta och 

utveckla kunskaper och värden i den verksamhet de befinner sig i. 

 

Figur 1. Tillgänglighetsmodell, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

 

Vad är en tillgänglig lärmiljö? 

Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en utbildning fungerar för barn oavsett 

förutsättningar och behov. Att utveckla utbildningens tillgänglighet innebär att anpassa såväl den 

pedagogiska som den fysiska och den sociala miljö i relation till alla barns lärande och utveckling 

vilket är en förutsättning för delaktighet i en inkluderande förskola (SPSM, 2016). 
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Vilka kunskaper och vilken kompetens behövs i förskolan? 

Ett salutogent perspektiv! 

I förskolan är stödbehov hos barn relaterat till vad som händer i mötet med andra människor, 

miljöer och vilka aktiviteter som erbjuds. Då blir arbetslagets förhållningssätt centralt. Det är 

utbildningen som ska följas upp, utvärderas och utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för lärande och utveckling. Tydligt blir att förskolans utbildning påverkas av 

pedagogernas medvetenhet kring hur de tar sig an styrdokument kopplade till förskolan i arbetet 

där förutsättningar för lärande ska ske (Pramling -Samuelsson, 2013). 

I uppdraget där hänsyn ska tas till barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans 

blir helhetssynen ett centralt begrepp där fokus riktas mot hälsosamma resurser och förmågor 

utifrån ett salutogent perspektiv där frisk-faktorer lyfts fram istället för risk-faktorer (SPSM, 2016). 

Med det menas att man i utbildningen riktar uppmärksamheten mot det som fungerar för att kunna 

bemöta och förhålla sig till det förstärkta pedagogiska uppdraget (Lpfö 18). 

 

Vad är specialpedagogik i förskolan? 

Forskning visar att det skett en förskjutning inom specialpedagogisk forskning mot förskolan där 

tidigare fokus handlat om insatser för det enskilda barnet. Idag handlar forskningen om insatser 

som är riktade mot den pedagogiska verksamheten på organisation- och gruppnivå (Palla, 2015). 

Ett relationellt synsätt dominerar därmed inom det specialpedagogiska området där stödinsatserna 

så långt som möjligt bör vara förebyggande och generella och ske inom den ordinarie verksamheten 

och inte genom särlösningar (Lutz, 2013).  

Vidare visar studier att det förekommer olika infallsvinklar när det gäller forskning och vilka barn 

som blir föremål för specialpedagogik i förskolan. Det forskas om barn, på barn och bland barn. 

Studier där man riktar sig mot personal där kopplingen till barnet blir mer indirekt förekommer 

också inom det specialpedagogiska fältet. Det är dock inte ofta vi ser forskning där man forskat 

tillsammans med barn. (Palla, 2015). Intresse kring professionens/verksamhetens sätt att definiera 

vem som anses vara i behov av särskilt stöd och hur dessa kategoriseringspraktiker skapas, hur 

förskollärare uppfattar barn och dess beteende finns också representerat inom den forskning som 

presenteras i relation till specialpedagogik i förskolan (se b.la. Lillvist m.fl. 2014 & Lutz, 2006). 

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Inom det specialpedagogiska området brukar man prata om framförallt två olika perspektiv. Det 

relationella och det kategoriska. Förskolans läroplan (Lpfö 18) bygger på ett relationellt perspektiv. 

I det relationella perspektivet är det pedagogernas handlingar och lärmiljön som är relevanta utifrån 

om ett barn hamnar i svårigheter eller inte. Barn är beroende av sammanhang och därför är det 

inte barnets svagheter som är intressanta utan hur omgivningen möter barnets individuella behov. 

Fokus ligger därmed på relationer, kommunikation och interaktion inom detta perspektiv där hela 
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arbetslaget har ett gemensamt uppdrag för de pedagogiska insatser och långsiktiga lösningar som 

behövs utformas inom ramen för förskolans ordinarie utbildning (SPSM). 

I det kategoriska perspektivet ligger fokus på barnets egenskaper och eller hemförhållande. 

Perspektivet bygger på uttrycket särskilda behov som grundar sig i tanken om individuella hinder 

som t.ex. medfödda svårigheter. Inom det här perspektivet är lösningarna ofta kortsiktiga där 

åtgärderna riktas mot det enskilda barnet för att lösa akuta problem (SPSM). 

 

Särskilt stöd i förskolan 

Behov av särskilt stöd ska inte förstås utifrån specifika egenskaper hos det enskilda barnet utan ska 

ses utifrån ett relationellt perspektiv där sammanhang och situation blir centralt i mötet mellan 

människor, miljöer och de aktiviteter som utformas i förskolans utbildning (SPSM). 

 

Vem ansvarar för vad i förskolans arbete med tidiga insatser? 

Läroplanen anger att förskolläraren ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och 

för att det målinriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande. Förskollärare har därmed ett 

särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. Alla som arbetar i förskolan 

ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra 

förskolans uppdrag. 

Rektor har enligt läroplanen det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet inriktas mot 

de nationella målen. Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har därmed, inom givna 

ramar, ett särskilt ansvar för att utbildningen utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin 

utveckling får det stöd och de utmaningar de behöver. 

 

Specialpedagog 

Varje förskola ska tillhandahålla specialpedagogisk kompetens. Detta kan se olika ut beroende på 

de förutsättningar verksamhetsområdet har. Detta förutsätter ett samarbete mellan de olika 

förskolorna och rektorerna samt Resurscentrum Kärnhuset för att kunna tillhandahålla denna 

kompetens. Där det finns anställda specialpedagoger arbetar dessa på uppdrag av rektorn. 

 

Vårdnadshavare 

Vårdnadshavaren ansvarar för sitt barn utifrån föräldrabalken och har rätt att medverka vid 

utformningen av vilket stöd som anses främja barnets lärande och utveckling. Båda 

vårdnadshavarna bör medverka och ska ge sitt samtycke vid kontakt med andra myndigheter. 
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Resurscentrum Kärnhuset 

Resurscentrum Kärnhuset arbetar med att utifrån behov ge stöd åt samtliga förskolor och skolor i 

Halmstad kommun och bidrar med olika former av specialistkompetenser. 

 

 Specialpedagoger 

Specialpedagogerna fortbildar och handleder personal på förskolor och skolor. Insatserna 

bestäms sedan i samråd med förskolorna utifrån behov och önskemål. 

 

 Hörselpedagog 

Hörselpedagogen är en specialpedagog med särskild kompetens som arbetar för barn med 

alla typer av hörselnedsättningar. Hörselpedagogen bevakar lärmiljöerna och ger tips på 

lokalernas utformning, informerar om hörseltekniska hjälpmedel, ger tips på anpassningar 

samt utbildar arbetslag kring barn med hörselnedsättning i teckenspråkets grunder. 

 

 Logoped 

Logopederna arbetar med språkets innehåll och kommunikation. Logopeden föreslår olika 

metoder för att träna barnens kommunikativa och språkliga förmåga i förskolan. Detta görs 

genom konsultation, handledning och fortbildning av personal på förskolorna. 

 

 Psykologer 

Hjälp till självhjälp. Arbetar både utifrån ett lednings och arbetslagsfokus samt både 

förebyggande och främjande där man stöttar verksamheterna i att klara av sitt uppdrag så 

bra som möjligt. Psykologiskt stöd till personal i att förstå och kunna möta alla barn oavsett 

bakgrund, förutsättningar, beteende och behov. 

 

 Specialundervisning i idrott 

Idrottspedagogik: motorik och rörelse där handledning kring lämpliga övningar för barns 

motoriska utveckling samt anpassningar för barn med svårigheter kan ges. 
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Förslag till arbetsgång för förskolans arbete med tidiga insatser 

 

Forum 

Varje förskola bör ha ett forum där arbetet kring tidiga insatser och barn i behov av särskilt stöd 

ges utrymme. Rektorn är den som ansvarar för att det finns väl kända rutiner på förskolan gällande 

tidiga insatser, utredning av barns stödbehov samt kartläggning och utifrån behov se till att det 

upprättas handlingsplaner. Det är viktigt att hålla sig informerad om barnens utveckling mot målen, 

för att vara garant för att alla barn får det särskilda stöd de har rätt till. Det behövs en ständig 

översyn och anpassning av organisationen utefter barngruppens och varje barns behov. Rektor ska 

tillhandahålla den kompetensutveckling som krävs för att ge alla barn förutsättningar att utvecklas 

så långt som möjligt i riktning mot läroplanens mål. 

Rektorn bör därför regelbundet möta ansvariga förskollärare från varje arbetslag för att i dialog 

arbeta med frågor kring detta.  I de verksamhetsområde som har specialpedagog anställd bör även 

denna knytas till forumet. Syftet med forumet är att arbeta med förskolans utarbetade rutiner för 

tidiga insatser. Reflektioner kring framtagna begrepp såsom tillgänglig lärmiljö, relationellt och 

kategoriskt perspektiv och salutogent förhållningssätt kopplat till tidiga insatser och planering av 

kompetensutveckling ska genomsyra forumet och leda till en samsyn där förståelse för hur 

begreppen står sig i förhållande till varandra skapar förutsättningar för en likvärdig utbildning.  

 

Behov av särskilt stöd 

För att kunna identifiera om ett barn är i behov av särskilt stöd bör en kartläggning genomföras. 

Kartläggning kan göras på flera olika sätt, t.ex. genom samtal, observationer, fotografering och 

filmning. Kartläggningen bör genomföras på organisationsnivå, gruppnivå och om behov finns på 

individnivå. För att få en helhetsbild av barnets situation är det viktigt att de som deltagit i 

kartläggningen gör en gemensam analys av denna. Kartläggningen ska ha ett pedagogiskt fokus där 

tyngdpunkten ligger på verksamhetens utformning för att skapa förutsättningar för barnets lärande 

och utveckling.  

 Kartläggning 

Om ett barn tillfälligt eller mer varaktigt är i behov av särskilt stöd bör en grundlig 

kartläggning utifrån utarbetat kartläggningsdokument göras för att kunna avgöra om en 

handlingsplan behöver upprättas. Kartläggning samt analys av kartläggning genomförs av 

ansvarig förskollärare med stöd av specialpedagog eller den specialpedagogiska kompetens 

som är kopplad till förskolan. Arbetslaget, barn, vårdnadshavare involveras och vid behov 

även specialistkompetenser. Ett öppet och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare 

är viktigt utifrån att dessa kan bidra med kunskap utifrån vad deras barn behöver. 

 

 Handlingsplan 
Analysen av kartläggningen avgör om handlingsplan ska upprättas. Detta görs av ansvariga 

förskollärare med stöd av specialpedagog/specialpedagogisk kompetens och/eller rektor. 
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Förskollärares ansvar och arbetslagets uppdrag 

För att ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lusta att leka och lära samt se till att alla 

barn får det särskilda stöd de har rätt till bör arbetslaget ha ett undersökande arbetssätt. Ett 

relationellt förhållningssätt bör vara ledande i arbetet med barnen såväl som en självklar 

utgångspunkt vid tidiga insatser. Arbetslaget deltar i planering, uppföljning likväl som i utvärdering 

av den pedagogiska, fysiska och sociala lärmiljön utifrån förskolans framtagna rutiner. Arbetslagets 

planering och genomförandet av förskolans utbildning utgår från förskollärares kartläggningar och 

eventuellt upprättade handlingsplaner.  

 

Övergångar 

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja 

barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och 

fritidshemmen utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa 

sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Det ska även finnas arbetsformer som 

syftar till att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar från förskolan till förskoleklassen, skolan 

och fritidshemmet (Lpfö 98, rev. 2018). 

Samtliga verksamhetsområden har någon form av rutiner för övergångar mellan förskola och 

förskoleklass. Introduktionen består ofta av att lärare från förskoleklass besöker barnen i förskolan 

och att förskolläraren tillsammans med barnen besöker skolan för att bekanta sig med blivande 

mentorer och omgivningen på aktuell skola. I de fall där ett barn behöver ett särskilt överlämnade 

ska förutsättningar skapas för att det sker en överlämning så att barnet gynnas i sin fortsatta 

utveckling och lärande för att därmed ges förutsättningar att nå sin fulla potential. 

 

Utvärdering  

Rektorn har ett övergripande ansvar för att utvärdering sker i syfte att säkerställa att barn i behov 

av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda. En förutsättning för att detta ska kunna ske så behövs 

det göras en omfattande analys av arbetssättet i relation till barnets behov. För att kunna säkerställa 

att arbetet leder till en positiv utveckling för barn i behov av särskilt stöd krävs att personalen 

systematiskt följer upp hur arbetet fungerar. Dokumentation i form av en kartläggning som ska 

ligga till grund för upprättning av handlingsplan blir därmed den förutsättning i arbetet med 

uppföljning och utvärdering av de insatser som genomförs. 
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