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1. Tidiga insatser – stödmaterial för förskolor i 

Halmstad 

Inledning 
Syftet med stödmaterialet Tidiga insatser är att ge 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 kvaliteten inom Halmstad kommuns 

förskolor. Ett undersökande arbetssätt ska ligga till grund för att barn i förskolan redan första dagen 

möts med tidiga insatser för att kunna lära och utvecklas så långt som möjligt i förhållande till 

läroplanens mål. På så sätt erbjuds en likvärdig utbildning som anpassas till varje barn. 

För att främja lika rättigheter och möjligheter, i enlighet med Skollag, Läroplan för förskolan och 

FN:s barnkonvention, behövs utarbetade rutiner och en väl implementerad arbetsgång kring 

arbetet med tidiga insatser 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. 

 

Perspektiv på tidiga insatser som bör prägla förskolans 

arbete i Halmstad 

Vad är förskolans uppdrag? 
Förskolan är första delen i det svenska utbildningssystemet. För många barn är förskolan den 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 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). 

Vissa barn behöver temporärt eller varaktigt ett särskilt stöd. Rektor har ett utpekat 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 hur det särskilda stödet i förskolan ska utformas. 

 

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. 
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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 med flera, 2015). I rapporten Förskola Tidig Intervention 

(Tallberg Broman med flera, 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 ständigt, från första inskolningsdagen, utarbeta framgångsrika 

undervisningsstrategier och en tillgänglig lärmiljö utifrån identifierade behov. Motsatsen är enlig 

SPSM ”att 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 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). 

Barn- och ungdomsförvaltningens ledning har hösten 2020 tagit ställning för och uttalat att varje 

förskola och skola ska aktivt arbeta för att tillgängliggöra lärmiljön så att barnen utvecklas så långts 

som möjligt utifrån målen för utbildningen. 

 

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 
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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 i stället för risk-faktorer (SPSM, 2016). 

Med det menas att man i utbildningen riktar uppmärksamheten mot det som fungerar och det vi 

vill se mer av. 

 

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 därmed 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 bl. a. Lillvist m. fl. 2014 & Lutz, 2006). 

 

Relationellt eller kategoriskt perspektiv? 
Inom det specialpedagogiska området brukar man prata om framför allt två olika perspektiv. Det 

relationella och det kategoriska. Förskolans läroplan 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 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 till exempel medfödda svårigheter. Inom det här perspektivet är lösningarna ofta kortsiktiga 

där åtgärderna riktas mot det enskilda barnet för att lösa akuta problem (SPSM). 
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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). Barn som av 

fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras 

speciella behov kräver. (Skollagen 2010:800) 

 

Planering och genomförande av utbildningen 
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 kännetecknande för undervisningen såväl som en självklar 

utgångspunkt för tidiga insatser. Arbetslaget behöver planera utbildningen så att den pedagogiska, 

fysiska och sociala lärmiljön stödjer barn optimalt att utvecklas och lära utifrån det aktuella 

innehållet. Arbetslagets planering och genomförandet av förskolans utbildning för barn i behov av 

särskilt stöd utgår från kartläggningar och upprättade handlingsplaner med tydlig riktning mot 

definierade mål från läroplanen. 

 

Övergångar 
Det är betydelsefullt att det finns rutiner för övergångar inom förskolan så att kunskaper om barnet 

och dess behov inte går förlorade. 

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. Förskolläraren ansvarar för att vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov 

av särskilt stöd i sin utveckling, (Lpfö 18). 

Samtliga verksamhetsområden har 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. 

För att den mottagande skolan ska kunna anpassa utbildningen är det viktigt att relevant 

information ges så tidigt som möjligt. Skolverkets blanketter för övergångar är utformade utifrån 

nationella bestämmelser och bör därför användas för informationsutbytet. Specialpedagogen på 

mottagande skola är en särskilt viktig resurs. Eventuella handlingsplanen avslutas i Unikum av 

ansvarig förskollärare innan barnet slutar förskolan. Dokumentation i Unikum är synlig i ett år för 

mottagande kommunala skola i Halmstads kommun för att kunna utgöra ett underlag för 

kontinuitet i övergången mellan skolformer. 
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Vid övergång till skola med annan huvudman än Halmstads kommun kan sekretess råda, vilket 

innebär att båda vårdnadshavare behöver godkänna vad som överlämnas till mottagande skola. 

Ingen dokumentationsöverlämning sker genom unikum vid övergång till annan huvudman. 

 

Vem ansvarar för vad i förskolans arbete med tidiga 

insatser? 

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

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

ramar, ett särskilt ansvar för att utbildningen utformas så att alla barn men särskilt de i behov av 

särskilt stöd i sin utveckling får det stöd och de utmaningar de behöver. Rektor gör det bland annat 

genom att hålla sig informerad om barns utveckling för att kunna: 

• anpassa resursfördelningen, 

• utforma och leda utvecklings- och arbetsorganisationen, 

• tillgodose kompetensutvecklingsbehovet, 

• fatta beslut om särskilt stöd. 

 

Förskollärare 
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. Förskollärare: 

• leder arbetslagets planering av insatser på gruppnivå, 

• genomför kartläggningar, 

• upprättar handlingsplaner, 

• utvärderar stödinsatser, 

under medverkan av arbetslaget, barn och vårdnadshavare och vid behov efter konsultation av 

specialpedagog och eventuellt andra professioner. 

 

Specialpedagog 
Varje förskola ska ha tillgång till specialpedagog som arbetar på uppdrag av rektor. Som 

specialpedagog har man kompetens att vara bärare av de perspektiv på tidiga insatser som 

stödmaterialet ger uttryck för. 

 

Vårdnadshavare och barn 
Vårdnadshavaren ansvarar för sitt barn utifrån föräldrabalken. Skollagen anger att barn ska ges 

inflytande över utbildningen och vårdnadshavarna ska erbjudas inflytande. För barn i behov av 
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särskilt stöd ska barn utifrån ålder och mognad och vårdnadshavare delta vid kartläggningar samt 

upprättande och utvärdering av handlingsplaner. Ansvarig förskollärare har ett särskilt ansvar och 

bestämmer hur det ska ske. Det är betydelsefullt att förstå att vårdnadshavare reagerar olika inför 

situationen att ens barn är i behov av särskilt stöd och anpassa sitt bemötande därefter. Det får 

dock inte hindra att barnet får tidiga insatser eller särskilt stöd av förskolan. Båda vårdnadshavarna 

ska ge sitt samtycke vid kontakt med andra myndigheter. 

 

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. 

• 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. 

 

• 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. 

 

• Teckenspråkspedagog 

Arbetar i den kommunala förskolan där det finns barn med hörselnedsättning och 

utbildar i svenskt teckenspråk till döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som 

av andra skäl har behov av teckenspråk. 

 

Forum för tidiga insatser på varje förskola 
Varje förskola bör ha ett gemensamt övergripande forum där arbetet kring tidiga insatser, 

anpassningar och särskilt stöd ges utrymme. Syftet med forumet är att samordna arbetet med tidiga 

insatser genom att utarbeta och utveckla förskolans gemensamma rutiner och organisation för 

detta, inventera kompetens, och att se till så att den samlade kompetensen på förskolan stärks 

utefter aktuella behov. Rektor bör leda forumet som bör bestå av några förskollärare och 

specialpedagog. Stödmaterialet bör vara vägledande för forumets arbete. 
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2. Anvisningar för dokumentation i unikums 

stödmodul - Stödinsatser 
Här följer anvisningar för dig som ska arbetar med att dokumentera stödinsatser. 

Planering och uppföljning av anpassningar och särskilt stöd dokumenteras i unikums stödmodul 

som kallas Stödinsatser. För att få tillgång till Stödinsatser krävs att du anmält dig till Resurscentrum 

Kärnhusets utbildning. Då får du sms-inloggning, som gör att du kommer åt de låsta delarna av 

stödmodulen. När du arbetar i Stödinsatser ska du följa anvisningarna nedan. 

Dokumentation i unikum säkerställer att handlingar arkiveras, förvaras säkert och gallras enligt 

förvaltningens dokumenthanteringsplan. Därför är det viktigt att underlag och dokument bifogas i 

Unikum. Det är de som arbetar med barnet som når information för det enskilda barnet. 

Vårdnadshavarna kan inte se, men har rätt att ta del av och få utskrifter av all dokumentation. 

Används dokumentationen på detta sätt säkerställs att sekretessbelagd information inte når 

obehöriga. 

Modulen börjar med stödinsatserna på gruppnivå - Att tänka på när du möter gruppen. I alldeles 

särskilda fall kan det förekomma att barn kan vara i behov av stöd på individnivå och då ska dessa 

få sina stödinsatser dokumenterade via anpassningar. Vissa barn har så omfattande behov att 

rektor fattar beslut om särskilt stöd, då upprättas handlingsplaner.  

Att Barn- och ungdomsförvaltningen valt att stödinsatser ska dokumenteras digitalt ska inte tolkas 

som att fler barn behöver anpassningar eller anses vara i behov av särskilt stöd. 

 

Figur 2. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 

 

Bilden från SPSM illustrerar med den högra pyramiden att en bred bas av tillgänglig lärmiljö med 

generella lösningar ger färre barn i behov av anpassningar eller särskilt stöd. Den vänstra pyramiden 

illustrerar motsatsen. (extra anpassningar ingår i grundskolans terminologi, i Lpfö 18 används 

begreppet anpassningar) Bra generella lösningar tillsammans med ökad kunskap om förutsättningar 

för lärande, kan alltså göra att verksamhetens behov av särskilt stöd minskar. 

Anvisningarna följer strukturen i modulen Stödinsatser. De stödfrågor som finns till varje del ska 

vara vägledande för dokumentationen. Eftersom dessa är specifika för Halmstads kommun finns 

de enbart i detta stödmaterial. Ha därför alltid stödmaterialet tillgängligt vid dokumentation i 

modulen Stödinsatser. 
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• Gå in på avdelningsöversikten i Unikum och klicka på Stödinsatser högst upp till höger. 

Nu hamnar du i Stödinsatser på gruppnivå 

 

Att tänka på när du möter gruppen 
Här anger du insatser/metoder och förhållningssätt för att möta gruppen, som ett komplement 
till planering för tema/projekt och vardagliga aktiviteter och rutiner. Det kan vara främjande eller 
förebyggande insatser som gör miljön mer tillgänglig för den aktuella barngruppen. Utgå från 
tillgänglighetsmodellens tre dimensioner: pedagogisk-, fysisk- och social miljö. (se sidan 4) Dessa 
insatser kan vara utifrån något eller några barns behov men ofta gynnas alla barns samspel, 
utforskande, lek och kommunikation. 
 
Förskollärare ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Det 
betyder att dokumentationen utförs av ansvarig förskollärare tillsammans med arbetslaget med 
stöd av specialpedagog. Förskollärare ansvarar för insatsernas kvalitet, medan uppdraget att 
genomföra dem kan fördelas på alla i arbetslaget. 
 
Dokumentationen utförs av ansvarig förskollärare tillsammans med arbetslaget med stöd av 

specialpedagog. 

Innan du dokumenterar i unikum bör arbetslaget göra följande: 

1. Ange dilemma – Ringa in vad som väcker funderingar. 

2. Genomför en kartläggning – Kartläggningen kan utgå från nedanstående frågeställningar: 

Organisationsnivå: 

o Hur är vi närvarande i barnens lek med fokus på att stödja kommunikation mellan 

barnen samt att förebygga konflikter och utveckla samspel? När använder vi oss av 

de olika rollerna såsom observatör (tittar), regissör (arrangerar och driver leken) 

eller rekvisitör (fördjupar leken som pågår med olika material)? 

o Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö för alla barn, utifrån den sociala, pedagogiska 

samt fysiska miljön på avdelningen/förskolan?  
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o Vilka behov finns av schemaförändringar utifrån personaltäthet i ett heldags-

perspektiv? 

o Vilka behov av handledning av specialpedagog eller andra externa kontakter finns? 

o Vilka behov av kompetenshöjning inom specifikt område finns? 

o Vilken struktur för samarbete med övriga personal (andra avdelningar) finns, 

utifrån att skapa en gemensam samsyn kring bemötande/förhållningssätt på 

förskolan? 

o Vilka utvecklingsområden lägger vi fokus på utifrån vårt gemensamma 

förhållningssätt för att skapa en samsyn i arbetslaget? 

Gruppnivå: 

o Hur tänker vi och hur arbetar vi med gruppindelningar över dagen? När sker dessa 

och utifrån vilket syfte? 

o Hur arbetar vi med flexibilitet i gruppsammansättningen utifrån syfte och innehåll 

på den undervisning vi erbjuder? 

o Hur tydliggör vi och förstärker kommunikation och samspel inom gruppen? 

o Hur skapar vi hanterbara och begripliga sammanhang för alla barn utifrån de 

övergångar som sker under dagen? Hur kommuniceras/tydliggörs avslut och 

övergångar? 

o Hur skapar vi en avvägd dagsrytm för alla barn. Hur arbetar vi med vila och 

återhämtning under dagen? 

Fördjupningsfrågor på gruppnivå: 

o NÄR – fungerar det bra? 

o VAR – fungerar det bra? 

o VEM – med vem/vilka, barn/vuxna fungerar det bra? 

o VAD – och i vilka situationer fungerar det bäst? 

3. Fokus - Analysera utifrån kartläggningen och ange de behov och anpassningar som 

identifieras utifrån dilemmat. 

 

• Nu är det dags att dokumentera i Unikum. Klicka på Redigera. 

 

4. Ange läroplansmål – Kom överens om vilka mål i läroplanen som arbetet ska riktas mot 

(2.1 Normer och värden, 2.2 Omsorg, utveckling och lärande eller 2.3 Barns delaktighet 

och inflytande) Exempel: 

Vi ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

o självständighet och tillit till sin egen förmåga. 

o förmåga att fungera i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar 

för gemensamma regler. 

5. Ange insatser/metoder och förhållningssätt – Kom överens om konkreta insatser/metoder 

och förhållningssätt och vad dessa ska främja eller förebygga utifrån tillgänglighets-

modellens tre dimensioner. Exempel:  

o Vi använder bildstöd i hallen för att främja självständigt vid påklädning. 

o Vi låter barnen vistas i smågrupper i hallen vid ut- och ingång för att förebygga konflikter vid påklädning. 

6. Ange nästa uppföljningstillfälle. 
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Insatserna kan skrivas ut och anslås som påminnelse eller för information till vikarier och 
vårdnadshavare. 
 
Stödmodulen innehåller ingen uppföljnings eller utvärderingsdel för Att tänka på när du möter 

gruppen, men det är viktigt att följa upp, utvärdera och utveckla insatserna regelbundet. Frågor 

kan vara: 

6. Uppföljning 

o Hur har vi lyckats genomföra planerade insatser/anpassningar? 

o Har vi genomfört ytterligare insatser/anpassningar utöver de planerade? 

o Vilken utveckling/förändring ser vi kopplat till mål? 

o Kvarstår några kritiska situationer, och hur hanterar vi dessa? 

7. Utvärdering: 

o Vad behöver vi fortsätta med, ge mer tid, förändra, utveckla vidare? 

o Behövs ny formulering av tidigare problemsituation? 

o Behövs det göras en ny kartläggning? 
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Stödinsatser 

• Klicka på namnet på det aktuella barnet. 

Nu hamnar du i stödinsatser på individnivå. Säkra anteckningar och Särskilt stöd kräver inloggning 

med högre säkerhet. Följ då instruktionerna på skärmen. 

 

Säkra anteckningar 

• Klicka på Visa säkra anteckningar 

Säkra anteckningar är en yta för viktiga anteckningar kring ett barn och för samarbetet mellan de 

som arbetar med barnet. Där skrivs sådan information som är viktig och gagnar barnets utveckling 

och lärande men som inte passar in att dokumentera någon annanstans. Exempelvis anteckningar 

från möten, information till och från vårdnadshavare, uppgifter som kan bli underlag till pedagogisk 

kartläggning. Som i alla upprättade handlingar ska innehållet vara skrivet på ett sätt att det faller väl 

ut i en granskning och kan lämnas ut till vårdnadshavare. 

Anpassningar 

• Klicka på blå text nedanför - beroende på var du är i processen varierar den. 

Anpassningar har fält där du beskriver varför anpassningarna behövs och de konkreta 

anpassningarna. Du bör markera att barn och vårdnadshavarna ska se anpassningarna. Du 

använder samma frågor för uppföljning och utvärdering som vid möte med gruppen. (sidan 13) 

Särskilt stöd 

• Klicka på blå text nedanför - beroende på var du är i processen varierar den. 

Kartläggning 

För att kunna identifiera om ett barn, tillfälligt eller mer varaktigt, är i behov av särskilt stöd ska en 

kartläggning genomföras. Kartläggningen ska ha ett pedagogiskt fokus där tyngdpunkten ligger 

på verksamhetens utformning för att skapa förutsättningar för barnets lärande och utveckling. 

Kartläggningen bör genomföras på organisations-, grupp- och individnivå. Den kan genomföras 

på flera olika sätt, exempelvis genom observationer, fotografering, filmning, pedagogisk 
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dokumentation och samtal. Genom att ha dokumentationer som utgångspunkt för samtal och att 

olika röster runt barnet hörs ökar chansen att få en så objektiv bild av barnets situation som möjligt.  

• Ansvarig Ange ansvarig förskollärare. 

• Medverkande Ange de som medverkar i kartläggningen. Det är betydelsefullt att hela 

arbetslaget medverkar. 

• Barnets och vårdnadshavarnas deltagande: Dessa SKA höras genom exempelvis 

intervju, enkät eller frågeformulär. Detta ska finnas dokumenterat och beaktas även om de 

inte fysiskt medverkar. Det betyder i praktiken att rutorna alltid kryssas i. 

• Specialpedagogens kompetens är en viktig del i kartläggningsarbetet. 

Andra gjorda utredningar 

• Notera enligt anvisningar i unikum. 

Kartläggning 

• Använd samtliga eller ett urval av frågorna nedan för att dokumentera kartläggningen 

• Lägg till eventuella bilagor 

Kartläggningen bör utgå från dessa frågeställningar: 

Organisationsnivå: 

a) Hur sker samverkan och kommunikation med vårdnadshavare? 

b) Finns det externa kontakter inblandade i barnet? På vilket sätt?  

c) Vilka organisatoriska anpassningar är gjorda i nuläget? Schemaförändringar, disponering av lokaler, 

resursanvändning? 

d) Vilken kompetens besitter arbetslaget kopplat till syftet med kartläggningen? 

e) Övrigt? 

Gruppnivå: (fördjupningsperspektiv - när, var, med vem, i vilka situationer) 

a) Hur är grupper sammansatta? (gruppstorlek, individer/grupperingar, placering i rummet) 

b) Vad utmärker klimatet i gruppen utifrån trygghet och samspel? 

c) Hur bemöts barnet av gruppen (pedagoger och andra barn)? (salutogent, relationellt) 

d) Hur kommer barnet till tals i gruppen, är delaktig och får inflytande? 

e) Hur organiseras övergångar mellan aktiviteter och rutiner? (hämtning o lämning, övergångar mellan 

aktiviteter/stöd för övergångar: TAKK, bildstöd) 

f) Övrigt? 

Individnivå: (fördjupningsperspektiv - när, var, med vem, i vilka situationer) 

a) Vilka intressen och styrkor har barnet?  

b) Hur har vi mött barnets behov och förutsättningar så att det kan använda sina styrkor och kompetenser? 

c) Hur upplever vi barnet förstå leksignaler, turtagning, samförstånd och ömsesidighet? Var upplever vi att 

barnet befinner sig lekutvecklingsmässigt? 

d) Hur reagerar barnet på syn-, hörsel-, känsel-, smak- och luktintryck? 

e) Hur fokuserar barnet? Vad stör barnet? Hur klarar den förändringar? 

f) Hur fungerar språket och kommunikationen? På vilket sätt uttrycker barnet sina känslor? 

g) Hur fungerar motoriken och koordinationen? 

h) Hur fungerar minnet och kognitiva förmågor? 

j) Vad utmärker situationer där omsorg och barnets utveckling och lärande fungerar? 

k) Vad utmärker situationer där omsorg och barnets utveckling och lärande inte fungerar? 

l) Övrigt 
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Pedagogisk bedömning 

Analysen av kartläggningen avgör om det handlar om särskilt stöd och om handlingsplan ska 

upprättas, vilket rektor i så fall fattar beslut om. Bedömningen anger vilka behov som identifierats 

och vad behöver vi kompensera för i förhållande till det enskilda barnets behov och 

förutsättningar? Analysen, och resultatet av analysen benämns i unikum som pedagogisk 

bedömning. 

• Notera enligt anvisningar i unikum 

Handlingsplan 

Handlingsplanen beskriver åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att tillgodose barnets behov 

av stöd. I Halmstads kommun ska handlingsplaners insatser alltid riktas mot ett, några eller delar 

av mål i läroplanen istället för beteenden hos barnet. Genom att ange mål skapar en tydlig ram för 

insatsen och en röd tråd i planering, genomförande och uppföljning. 

 

• Ansvarig Ange ansvarig förskollärare 

• Medverkande Ange de som medverkar vid upprättandet av handlingsplanen. 

• Barnets och vårdnadshavarnas deltagande Dessa SKA höras och deras förslag på 

åtgärder ska beaktas även då de inte fysiskt medverkar. Det betyder i praktiken att rutorna 

alltid kryssas i. 

• Behov av särskilt stöd Texten kommer automatiskt från kartläggningen, men går att 

redigera och komplettera utifrån anvisningarna i rubriken. 

• Anpassningar och insatser Börja med att namnge insatsen vid Insats: 

• Beskrivning av insats Följ anvisningarna i nedanstående ruta: 

 

Beskrivning av insats 

1 Ange vilka mål stödet riktas mot på följande sätt enligt följande exempel: 

Stödet ska ge xxx särskilda förutsättningar att utveckla: 

o förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra 

o förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter 

o intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att xxx kan påverka sin situation 

2 Beskriv insatsen. 

Utgå från tillgänglighetsmodellens (sidan 4) tre dimensioner: pedagogisk-, fysisk- och social miljö 

och med stöd av nedanstående förslag på perspektiv: 

a) Hur organisationen ska anpassas så att barnet får stöd i sin utveckling mot ovanstående mål. 

b) Hur miljön ska utformas så att barnet får stöd att utvecklas mot ovanstående mål. 

c) Förhållningssätt som ska prägla bemötandet så att barnet får stöd att utvecklas mot ovanstående 

mål. 

d) Strategier på grupp- och individnivå som ska användas för att stödja barnet att utvecklas mot 

ovanstående mål. 

e) Arbetssätt som ska genomföras i en specifik situation som stöd för barnet att utvecklas mot 

ovanstående mål. 

f) Övrigt. 
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• Ansvarig (för insatsen) Ange ansvarig förskollärare eller den som har uppdraget att utföra 

insatsen. 

• Följ upp senast Ange datum då insatsen ska följas upp (avstämning) första gången. 

• Datum för utvärdering Ange datum då handlingsplanen ska utvärderas, exempelvis slutet 

av läsåret. 

• Ansvarig (för utvärderingen) bör vara rektor. 

Beslut av ansvarig 

En upprättad handlingsplan kan inte ändras och ska inte ändras. Välj Inget beslut tagit än innan 

du klickar Spara. Först då handlingsplanen är förankrad hos samtliga inblandade och synpunkter 

beaktats ska planen beslutas. Det görs genom att ansvarig förskollärare öppnar handlingsplanen 

och skickar den till rektor genom att markera Handlingsplan beslutas och därefter klicka 

Spara. 

Utvärdering 

Rektorn har ett övergripande ansvar för att löpande uppföljningar och utvärdering sker i syfte att 

säkerställa att barn i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda och att det sker en positiv 

utveckling för barnet. Uppföljning och utvärdering bör utgå från de mål och insatser som 

definierats i handlingsplanen. Uppföljning sker löpande, och är mer informell men det är ändå 

viktigt att olika perspektiv och röster kommer fram. I utvärderingen ska barn och föräldrar vara 

delaktiga och deras åsikter ska lyftas fram i dokumentationen. Du använder samma frågor för 

uppföljning och utvärdering som vid möte med gruppen. (sidan 13) 

Löpande uppföljning följ upp men hjälp av ovanstående stödfrågor. 

Klicka Spara notering 

Utvärdering dokumenteras med hjälp av ovanstående stödfrågor 

Ansvarig är rektor, eller om den inte medverkar ansvarig förskollärare. Notera vilka som 

Medverkar 

När handlingsplan upplevs inaktuell men fortsatt nödvändig upprättas ny. Det görs utifrån två val. 

Fortsätt och starta ny handlingsplan med aktuell kartläggning Ska ny kartläggning 

genomföras välj Avsluta handlingsplanen och flytta till arkiv 

Utvecklas barnet så att det inte längre anses vara i behov av särskilt stöd fattar rektor beslut om det 

och ansvarig förskollärare avslutar handlingsplanen. Handlingsplaner avslutas alltid då barn slutar 

förskolan. Klicka Avsluta handlingsplanen och flytta till arkivet 

Övergår barnet till fristående förskola eller skola eller verksamheter i annan kommun bör 

handlingsplanen skrivas ut och lämnas till mottagande enhet, om bägge vårdnadshavare ger tillåtelse 

till det. Övergår barnet till kommunal förskola och skola syns handlingsplanen under ett år i den 

nya verksamheten så den kan skapa en pedagogisk kontinuitet för barnet. 
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