
GARANTI FÖR TIDIGA STÖDINSATSER  
– i förskoleklass och lågstadiet
Alla elever ska tidigt få det stöd de behöver – rätt stöd i rätt tid.

Syftet med en garanti för tidiga stödinsatser är att uppmärksamma elever 
som är i  behov av stöd i sitt lärande och att stödinsatser i svenska, svenska som 
 andraspråk och matematik ska sättas in tidigt. Målet är att flera elever ska nå 
hela vägen fram till utbildningens mål.

1. Elevers kunskapsutveckling ska 
följas systematiskt i  förskoleklass 
och lågstadiet. Som stöd för en 
likvärdig bedömning ska  nationella 
material användas. Det är 
 obligatoriskt att genomföra

•  kartläggningsmaterialen Hitta 
språket och Hitta matematiken på 

höstterminen i förskoleklass
 •  bedömningsstöd på höst-    

 och vårtermin i åk 1
•  nationella prov på   
 vårterminen i åk 3  
 (åk 4 i specialskolan).

2. Om läraren, genom de 
 o bligatoriska materialen,  

observerar indikation på att en elev 
 behöver stöd i sitt lärande, gör läraren 

och personal med specialpedagogisk 
kompetens en särskild bedömning 
av elevens kunskapsutveckling. Så fort 
det befaras att eleven inte kommer 
uppfylla de kriterier för bedömning av 
kunskaper som gäller för den aktuella 
skolformen ska extra  anpassningar 
sättas in skyndsamt. Eventuellt görs en 
anmälan till rektor om att eleven kan 
vara i behov av särskilt stöd.

3. De obligatoriska materialen 
visar var eleverna befinner sig i sin 
kunskapsutveckling. Denna kunskap 
fungerar som underlag för läraren vid 
 planering och  genomförande av undervis-
ning. 
På så sätt kan  undervisningen utformas efter 
elevers behov. 

• Eventuella stödinsatser planeras gemensamt 
av läraren och personal med special- 
pedagogisk kompetens. 

• Extra anpassningar genomförs inom ordinarie 
undervisning. 

• Uppföljning sker kontinuerligt under hela 
året i förskoleklass och under hela lågstadiet 
för att säkerställa att stödinsatserna stödjer 
eleven i sitt lärande.

4. I slutet av förskoleklass 
respektive lågstadiet ska lärare 
tillsammans med personal 
med specialpedagogisk 
 kompetens följa upp det stöd 
som eleven fått. Resultatet av 
uppföljningen ska lämnas till 
mottagande lärare. 

 

Obligatoriska kartläggnings- 
och bedömningsmaterial

Särskild 
bedömning 
i samråd

Undervisning 
och stödinsatser

Uppföljning och 
överlämning i 
samråd

HÄR HITTAR DU STÖD OM GARANTIN 
www.skolverket.se/garanti-tidigt-stod 
www.spsm.se/garanti-tidigt-stod




