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Till  
Skolverket 
 
 
 

 

Synpunkter Skolverkets allmänna råd med kommentarer om 

måluppfyllelse i förskolan (Dnr 6.1.2-2016:614) 

 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna 

funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, 

socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med 

ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörning samt personer med nedsatt 

förmåga att läsa, skriva och räkna. 

 

Riksförbundet Attention har tagit del av remissen Allmänna råd med kommentarer om 

måluppfyllelse i förskolan (Dnr 6.1.2-2016:614) och vill framföra följande synpunkter. 

 
Vi anser att Skolverket tagit sig an en mycket viktigt fråga. Att förskolan fungerar bra är viktigt 

för ett barns fortsatta utveckling. Många pedagoger säger att de redan i förskolan ser vilka barn 

som kommer att få det svårt i skolan och senare i livet. Därför är det viktigt att de allmänna råden 

är tillräckligt utvecklade och tydliga och kan ge konkret stöd till förskolans personal. Att tidiga 

insatser sätts in kan vara avgörande för självkänsla och möjlighet till utveckling i positiv riktning 
såväl kunskapsmässigt som socialt. 

 

1. Styrning och ledning 

Miljöns utformning (s.10) 

Såsom anges i råden har miljöns utformning betydelse för vilken kunskapsutveckling som är 

möjlig i förskolan. Att det finns rum för olika gruppindelningar är exempelvis viktigt för att skapa 

lugn och koncentration. Även vikten av en god ljudmiljö bör nämnas här och hur man kan arbeta 

för att dämpa buller. En god ljudmiljö kan vara avgörande för barns möjligheter att orka lyssna 

och koncentrera sig. För många barn är det också viktigt att minska intrycken. För många intryck 

kan försvåra möjligheterna att fokusera och koncentrera sig. Det är viktigt att förskolans personal 

har kunskap om detta så att de har förutsättningar att skapa miljöer som alla klarar av att vistas i. 

 

Barn i förskolan omfattas inte av arbetsmiljöreglerna. Att dessa råd blir tydliga, är mycket 

viktigt.  
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2. Planering och genomförande av utbildningen 

Barns inflytande i utbildningen (punkten 3) 

 

Vi ser positivt på att råden framhåller att förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt 

inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. I råden framhålls också att ”Barn som 

inte har ett utvecklat verbalt språk uttrycker sina åsikter till exempel genom minspel och annat 

kroppsspråk. Det är viktigt att förskolans personal säkerställer att även dessa åsikter får 

betydelse.” Vi tolkar detta som att man i råden främst avser yngre barn som inte hunnit 

utveckla sitt språk. Vi ser behov av att även lyfta fram behovet av att barn av andra orsaker 

kan behöva stöd i sin kommunikation för att kunna göras delaktiga och få inflytande, till 

exempel genom olika anpassningar. Till exempel kan barn med exempelvis neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar behöva stöd i sin kommunikation. Här kan det behövas särskild 

kunskap hos personalen och samverkan med andra professioner. 

 

Barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling (punkten 4) 

I detta avsnitt framhålls att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan samt att barns 

behov av särskilt stöd i sin utveckling inte kan förstås som en egenskap hos barnet utan är 

situationsbundet. Det framhålls också att barn kan behöva stöd i sin utveckling i en miljö men 

inte i en annan. Attention är positivt till det. Att utforma verksamheten och göra den 

universellt tillgänglig skapar förutsättningar för alla barn utan att peka ut någon som 

annorlunda.  

Det som kan behöva förtydligas är emellertid vikten av tidiga insatser när man ser att 

verksamheten inte fungerar för alla. Både politiken och forskningen påtalar vikten av tidiga 

insatser. Rutiner för att inom förskolan identifiera och sätta in olika typer av insatser är därför 

grundläggande. Att insatser sätts in i ett tidigt skede kan vara avgörande för ett barns självkänsla 

och möjlighet till en utveckling i positiv riktning. 

Många pedagoger säger att de redan i förskolan ser vilka barn som kommer att få det svårt i 

skolan och senare i livet. Därför är det viktigt att de allmänna råden är tillräckligt utvecklade och 

tydliga och kan ge konkret stöd till förskolans personal och inte minst hur en förskolelärare ska 

gå tillväga när hen tror att ett barn är i behov av stöd och anpassningar.  

Vi skulle önska att dessa allmänna råd i större utsträckning påtalar vikten av strukturer som gör att 

svårigheter i lärmiljön uppmärksammas och åtgärdas samt lyfter exempel på olika typer av stöd 

som kan bli aktuella. Det kan handla om åtgärder i den fysiska miljön för att förbättra ljudmiljön 

eller minska intrycken (se avsnittet Miljöns utformning ovan). Det kan exempelvis handla om stöd 

i kamratrelationerna, i kommunikationen eller i samband med byte av aktiviteter under dagen. Vi 

tror att det är viktigt att i råden ge exempel olika typer av insatser utan att utesluta något. Till 

exempel handledning till personalen, fortbildning av personalen, resursperson eller annan 

resursförstärkning, minskning av barngrupper, anpassningar av lokalerna eller särskild träning av 

något slag. Överlag ser vi behov av kunskap för att kunna identifiera behovet av stöd samt göra 

rätt anpassningar, både vad gäller barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men 

också barn med psykisk ohälsa i stort. Att alla i personalgruppen har grundläggande 

kunskaper gällande detta samt förståelse och bemötande är viktigt, så att inte stöd och 

anpassningar uteblir på grund av personals frånvaro. 
 

Samverkan med andra instanser är också viktigt att beröra. I arbetet med att skapa goda 

förutsättningar i förskolan kan en god samverkan med andra instanser såsom habilitering, BVC, 

BUP och socialtjänsten vara viktig. Behovet av strukturer för extern samverkan är viktigt att lyfta.  



 

 

 

Att lyfta vårdnadshavaren som en viktig källa till att finna hållbara lösningar för sitt barn är viktigt 
anser vi.  

I detta stycke som handlar om barn i behov av särskilt stöd, bör det självklart också finnas en 

hänvisning till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) med kontaktuppgifter och 

information om den råd- och stödverksamhet som SPSM kan tillhandahålla förskolor i arbetet 

med att skapa tillgängliga lärmiljöer. Till exempel har SPSM tagit fram ett studiepaket för 

personal från förskolan till gymnasiet som möter barn och elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF). 

 

Barn i förskolan omfattas inte av arbetsmiljöreglerna. Att dessa råd blir tydliga, är mycket 

viktigt.  

 

Förtroendefull samverkan vid barns övergångar (punkten 5) 

 

Vi vill här framhålla att samverkan vid övergångar även är viktigt vid andra typer av 

övergångar, t.ex. vid byte av förskola i samband med flytt. 

Vi anser också att det är relevant att skriva fram att särskilt uppmärksamma samverkan vid 

övergångar när det handlar om barn i behov av anpassningar och stöd.  

 

3. Samarbete med hemmen 

 

Vårdnadshavares inflytande (punkten 1) 
 

Även här ser vi att vårdnadshavarnas kunskap om sitt barns behov särskilt bör uppmärksammas 

som en viktig källa till att finna hållbara lösningar för barnet. En god samverkan med hemmet kan 
vara avgörande för ett barns utveckling och välbefinnande. 

 

4. Tillsyn över förskolor 
 

Råd och vägledning (punkten 3) 
 

Det är viktigt att kommunen i sin tillsynsverksamhet kan ge råd och vägledning med stöd av 

de regler som styr verksamheten för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa 

brister. Det är därför bra att råden framhåller att kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet 

bör ha fungerande rutiner för råd och vägledning. SPSM:s råd- och stödverksamhet bör också 

lyftas fram i det här avsnittet som en samverkanspartner och resurs att arbeta tillsammans med 

och ta råd av för att skapa tillgängliga verksamheter och lärmiljöer för alla barn. 
 

 

 

Ann-Kristin Sandberg 

Förbundsordförande 

 

Riksförbundet Attention – för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar 


