
 

 

Särskilt stöd i förskolan 



 

 

Förskolans uppdrag 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 

behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar 

en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till 

ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas 

(Läroplan för förskolan). 

Färdigheter 

Kreativitet 

Kunskaper
Lustfyllt lärande 

Lek 

Erfarenheter

Omvårdnad och omsorg Samarbete med hemmet 

Trygghet 

Utveckling och lärande 

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där om-

vårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.  Verk-

samheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar 

barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, inne-

hållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreati-

viteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka 

barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter,  

kunskaper och färdigheter( Läroplan för förskolan). 
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Stöd i förskolan 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 

barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift  

innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje 

barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar 

(Läroplan för förskolan). 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än 

andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov 

och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt 

(Läroplan för förskolan). 

Arbetslaget ska enligt Läroplanen för förskolan: 

 

 Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek 

och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de 

barn som av olika skäl behöver stöd i sin  

utveckling. 

 Föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om 

barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför 

förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång 

varje år. 

 Kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och 

analysera varje barns utveckling och lärande samt utvär-

dera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att ut-

vecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och  

intentioner. 
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Särskilt stöd i förskolan 

”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt 

stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella  

behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans  

personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på  

annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, 

ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av 

de särskilda stödinsatserna” (Skollagen 8 Kap 9§). 
 

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och 

få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan 

blir ett positivt stöd för barn med svårigheter.  Alla barn ska få 

erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, över-

vinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i grup-

pen (Läroplan för förskolan). 

Arbetslaget ska enligt Läroplanen för förskolan:  

 Ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner 

sig i svårigheter av olika slag. 

Förskolechefens ansvar enligt Läroplanen för förskolan: 

 Att verksamheten utformas så att barn får det särskilda 

stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver.  
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Ett barnärendes gång 

 

Arbetsprocess för alla barn 

Förskollärare ansvarar för processen.  

 Verksamheten anpassas och utvecklas utifrån alla barns behov och 
förutsättningar på organisation, grupp och individnivå. 

 Arbetslaget för fortlöpande dialog och dokumentation kring verk-
samheten och barnen.  

 Pedagog för fortlöpande samtal med vårdnadshavare.  
 

Arbetsprocess för barn i behov av stöd 

Förskollärare ansvarar för processen.  

 Verksamheten anpassas och utvecklas utifrån barnets behov och  
förutsättningar på organisation, grupp och individnivå. 

 Arbetslaget för fortlöpande dialog och dokumentation kring  
verksamheten och barnet. 

 Pedagog för regelbundna samtal med vårdnadshavare. 

 Pedagog dokumenterar anpassningar (vidtagna åtgärder) i det  
dagliga arbetet . 

 Uppföljning av anpassningar (vidtagna åtgärder). 

Om problem kvarstår: 

 Förskolechef kontaktas 

 Konsultation specialpedagog  

 Förskolechef beslutar, i samråd med specialpedagog/förskollärare 
om pedagogisk kartläggning ska genomföras. 
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Arbetsprocess för barn i behov av särskilt stöd 

Förskollärare ansvarar för processen, med vårdnads-

havarnas medverkan. 

 Pedagogisk kartläggning genomförs. 

 Malldokument pedagogisk kartläggning.  

 Utifrån kartläggning fattar förskolechef beslut om 
handlingsplan ska upprättas. 

 Malldokument pedagogisk handlingsplan. 

 Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av genom-
förda insatser genom pedagogiska dokumentationer 
och reflekterande samtal i arbetslaget. 
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Hälsans analysblomma  

Enligt dr Lars H Gustavsson är det sällan man kan peka ut en enskild  

orsak för att ett barn i förskolan får problem. Istället handlar det om en 

rad olika faktorer inom barnet, och i barnet miljö som tillsammans  

samspelar för att bli hinder.  

För att åstadkomma verklig förändring måste förskolan arbeta målmed-

vetet, grundligt och långsiktigt. En kartläggning av barnets situation är  

avgörande och måste finnas som bas innan åtgärder sätts in. Annars  

riskerar man att sätta in resurser i onödan eller åtgärda fel saker, vilket 

inte ger förväntat resultat. Det är också därför det är viktigt att följa upp 

och utvärdera alla insatser/åtgärder som görs utifrån det mål man har. 

Utifrån dessa erfarenheter i förskolan och skolan rekommenderar Lars 

H Gustavsson en kartläggning i form av en analysblomma. Blomman har 

åtta kronblad. 
 

 
 

En viktig princip är att det aldrig får sättas in mer genom-

gripande åtgärder förrän det finns ett tydligt innehåll i alla 

åtta kronblad. Ofta fylls de belastande faktorerna först men för att 

komma tillrätta med problemen är det viktigt att även fylla de nedre 

kronbladen med bra innehåll!  

De övre faktorerna är de belastande 

faktorerna, de som trycker nedåt 

De fyra undre representerar det som 

trycker uppåt, de stärkande faktorerna.  
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Vill du veta mer? 

Kontakta verksamhetschef Elice Ökvist för 

Elevhälsan i Piteås förskolor och grundskolor 

Elice.okvist@pitea.se 

0911-69 72 90 

 

Besöksadress 

Elevhälsan 

Olof Palmes gata 2 A 

941 33 Piteå 

Telefon: 0911 - 69 72 90 

 

Webbadress 

www.pitea.se  

 

 


