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BAKGRUND:  Bakgrunden belyser, varvat med litteratur och aktuell forskning, vad ett 
åtgärdsprogram är, för- och nackdelar samt hur de upprättas. En debatt kring 
specialpedagogik och specialpedagogiska insatser följer upp avsnittet med 
åtgärdsprogram. Detta dilemmat belyses utifrån fyra forskares syn inom 
området.     

SYFTE:  Studiens syfte är att undersöka förekomsten av åtgärdsprogram samt 
förskollärares åsikter kring dessa i de kommunala förskolorna i Varbergs 
kommun. 

 
METOD:  Detta är en kvantitativ studie och redskapet som användes var två olika 

enkäter. Enkäterna skickades ut till 18 rektorer i de kommunala förskolorna i 
Varberg samt till 42 utlottade förskollärare.  

RESULTAT:  Utav de 1429 barn som studien omfattar har 19 barn ett 
åtgärdsprogram. Utav de undersökta bakgrundsfaktorerna är kön den 
som har störst påverkan över vilka barn som har ett åtgärdsprogram. 
Gällande de undersökta bakgrundsfaktorerna kön, ålder och diagnos 
skiljer sig pedagogernas åsikter med rektorernas svar avsevärt. 
Studien belyser också förskollärarnas åsikter kring åtgärdsprogram, 
där de instämmer mer i fördelarna än nackdelarna. 
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Inledning 
Alla har vi har våra föreställningar och förväntningar på hur barn skall vara. Debatten inom 
detta område är het. Det diskuteras kring diagnosers vara eller inte vara samt miljön och 
arvets betydelse för barns utveckling. I skolorna har fokus lagts på vilka och hur många barn 
som är i behov av särskilt stöd. Denna siffra är väldigt hög. Hur kommer detta sig? Är det hos 
barnen som felet ligger, eller bör skolan förändras i takt med samhällets förändring? 
Förskolan tror vi följer skolans utveckling gällande specialpedagogiska resurser och stöd. Om 
någon faller utanför de ramar som vi och samhället sätter upp, placeras barnen då in i olika 
fack med en diagnos? Hur påverkar det i så fall barnen? Fokuseras det för mycket på barnens 
fel och brister istället för deras starka sidor?  
 
Då vi båda har arbetat i särskolan och läst specialpedagogik har våra tankar kring att sätta 
barnet i centrum och se till varje enskilt barns behov en central roll i valet av undersökning. 
Våra åsikter gällande förekomsten av åtgärdsprogram i förskolan skilde sig åt. Hur vanliga är 
dessa? Hur ser de verksamma pedagogerna på åtgärdsprogrammen? Vilka fördelar respektive 
nackdelar har dessa för barnet? Det vi däremot var överens om var att det i förskolan finns 
barn som är behov av särskilt stöd, men får de barnen det stöd de behöver? Vilket stöd och 
vilka resurser sätts i så fall in?  Vår förförståelse var även att majoriteten av de barn som är i 
behov av särskilt stöd var pojkar.  
 
Åtgärdsprogram är ett välkänt begrepp inom förskola och skola. Det är ett dokument som 
skrivs för barn i behov av särskilt stöd. Ett åtgärdsprogram skall innehålla mål och åtgärder 
som bör förbättra det enskilda barnets tillvaro i förskolan. Dessa kan skrivas till fördel för de 
barn som behöver extra stöd i form av konkreta åtgärder som lätt kan utvärderas och skapa 
framsteg. Ett åtgärdsprogram behöver dock inte alltid vara till fördel för barnet om det 
fokuserar på barnets fel och brister.  Då vi anser det centralt med god kunskap inom området 
för att få ett positivt utfall med hjälp at åtgärdsprogram, ställer vi oss frågande om den 
kompetens finns i förskolan, samt vad förskollärarna anser om detta. 
 

Syfte 
Studiens syfte är att undersöka förekomsten av åtgärdsprogram samt hur förskollärarna 
resonerar kring dessa i de kommunala förskolorna i Varbergs kommun. 
 
Vi har även dessa frågeställningar: 

• Har bakgrundsvariablerna: kön, ålder och diagnos ett samband med vilka barn det 
skrivs åtgärdsprogram för? 

• Vad enligt förskollärarna är positivt/negativt med åtgärdsprogram i förskolan? 
 

Begreppsförtydligande 
I studien kommer barn som har diagnos att nämnas. Med detta menas alla barn som har fått en 
diagnos oavsett vilken. (ex, CP, Downs syndrom eller ADHD och autism)  
 
Studien kommer att ta upp debatten om vilka barn som är i behov av specialpedagogiska 
åtgärder. Vi vill här förtydliga att vi syftar på de barn som inte har ett klart syndrom utan de 
barnen som ligger på gränsen till en utredning och diagnos 
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För att undvika upprepningar kommer begreppen pedagog och förskollärare varierande 
användas för samma innebörd under hela studien. Detsamma gäller begreppen 
vårdnadshavare och föräldrar. 
 

Teoretisk ram 
Den teori som i undersökningen kommer att vara utgångspunkt när data och resultat skall 
tolkas och sammanställas är Utvecklingsekologi. Urie Bronfenbrenner är den forskare som 
utvecklat teorin, som sedan tolkas och utvecklas av andra forskare bl.a. Bengt-Erik 
Andersson. Hur rektorerna och förskollärarna svarar på enkäterna har en direkt/indirekt 
påverkan för barnen. Detta motiverar vårt val av utvecklingsekologi som teoretisk ram.    
  

Utvecklingsekologi 
Enligt Andersson (1982) startade den utvecklingsekologiska teorin genom att Bronfenbrenner 
var kritiskt till den utvecklingspsykologiska forskning kring människans utveckling som 
bedrivits under 60- och 70-talet. Målet med den utvecklingspsykologiska forskningen var att 
ge politiker svar på hur skolan skulle utformas. En stor del av den utvecklingspsykologiska 
forskningen har enligt Andersson (1982) försökt att renodla de situationer som barnen 
studeras i tills inget återstår. ”Utifrån detta perspektiv kan det sägas att mycket av samtida 
utvecklingspsykologi är vetenskapen om barns ovanliga beteende i främmande situationer 
med främmande vuxna under kortast möjliga tidsperioder” (Andersson, 1982, s. 31) 
 
Bronfenbrenner har en annan syn på hur man kan se på hur barn lär och vilka faktorer som 
påverkar dem, han beskriver sin forskning på följande sätt. 
 

Den mänskliga utvecklingens ekologi rymmer det vetenskapliga studiet av 
den progressiva, ömsesidiga anpassningen mellan en aktiv, växande 
människa och de föränderliga egenskaper i den omedelbara omgivning i 
vilka den utvecklande personen lever, så som denna process påverkas av 
relationerna mellan dessa omgivningar och av de större sammanhang som 
omgivningarna tillhör (Bronfenbrenner, 1979, s21, vår översättning). 

 
Bronfenbrenner sätter barnet i centrum men intresserar sig alltså för samspelet mellan 
individen och den miljön som omger barnet. Bronfenbrenner pekar dock på betydelsen av all 
miljö runt barnet inte bara den närliggande, detta beskriver han i sin utvecklingsekologiska 
modell.  
 
Sätts barnet i centrum tillsammans med de personer som står barnet nära, bildas ett 
mikrosystem (se fig. 1) Det kan vara mamma, syskon, morfar eller förskollärare. Alla dessa 
ingår i barnets närmiljöer och påverkar barnet med sina åsikter, personligheter och 
värdesystem. (Bronfenbrenner 1979) 
 
Men barnet ingår inte bara i ett mikrosystem, utan deltar i fler samtidigt. Det kan vara 
familjen, skola, kamrater, grannar och fritidsaktiviteter. Bronfenbrenner (1979) kallar detta 
mesosystem som kännetecknas just av att det är ett system där flera mikrosystem ingår. 
Bronfenbrenners egna ord är “I have defined the mesosystem as a set of interrelations between 
two or more settings in which the developing person becomes an active participant” 
(Bronfenbrenner 1979, s209). 
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Nästa ring i modellen är exosystem. Andersson (1992) menar att utanför de miljöer som 
barnet har direkt tillgång till ligger miljöer som barnet ännu inte har eller inte kommer att 
möta, men som ändå påverkar barnet. Ett exempel är att om föräldrarna har haft en dålig dag 
på arbetet kan detta påverka hur föräldern interagerar med barnet när han/hon kommer hem. 
Förälderns arbetsplats finns i exosystemet. 
 
Det sista systemet som Bronfenbrenner (1979) använder sig av är macro. Där ingår alla de 
övriga systemen och utgörs av värderingar, livssyn, traditioner, kultur mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
 
 

 
 
 

Figur 1. Vår tolkning av Bronfenbrenners modell                                                      (vi har valt att utesluta macrosystemet)   
Bronfenbrenner och hans utvecklingsekologiska modell passar oss bäst när vi analyserar 
datan. Genom att sätta barnet i centrum och se vilka faktorer som påverkar ges möjligheten 
till den mest positiva utvecklingen för barnet.  
 
Frågorna vi ställer oss är, hur fungerar det då ute i verksamheterna? Tänker pedagogerna på 
sin egen inverkan på barnet? Eller på föräldrars inflytande och påverkan? Olika exempel som 
har en indirekt påverkan på barnet är föräldrars humör, val av arbetsplats och vänskapskrets. 
Andra faktorer som påverkar är de direktiv som förskollärarna fått från rektor, kommun och 
regering vilka skapar ramar för den pedagogiska miljön. En miljö som barnet befinner sig i 
dagligen. De riktlinjer som regeringen fastställt kring specialpedagogiska resurser och 
åtgärdsprogram blir barnen direkt påverkade av, då personalen på förskolan verkställer 
regeringens riktlinjer.  
 
När personalen på förskolan sedan skall utreda behovet av specialpedagogiska resurser och 
åtgärdsprogram, sätter de då barnet i centrum och ser till barnets hela situation och miljöns 
påverkan? Eller gör de problemen till barnens?  

Bakgrund 
Bakgrunden belyser och förklarar hur åtgärdsprogram är utformade, vad de skall innehålla 
och för vilka barn åtgärdsprogrammen skrivs. Inom det specialpedagogiska området finns 
inga enkla svar, utan flera olika synsätt. Forskarna har olika åsikter kring åtgärder för barn i 
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behov av särskilt stöd. Beroende på om fokus ligger på arv eller miljö, så blir 
lösningar/insatser kring barnet och den pedagogiska verksamheten olika. 
Litteraturgenomgången kommer att belysa fyra olika forskares sätt att se på området 
specialpedagogik och vilka konsekvenser dessa medför för barnet.  
 

Vilka barn är i behov av särskilt stöd? 

Fysisk och psykisk problematik   
Det som man i första hand tänker på när det gäller barn i behov av särskilt stöd är de barn som 
har fått en diagnos eller fötts med ett funktionshinder av något slag. De fysiska 
funktionshinder som kan komma att påverka ett barns uppväxt från förskolan och vidare in i 
skolan är t.ex. syn- och hörselskador, språk-, tal- och kommunikationssvårigheter samt 
rörelsehinder av något slag. Alla dessa funktionshinder kan försvåra möjligheterna för ett barn 
att vara inkluderad i en förskola om inte vissa miljöbetingande åtgärder sätts in. Andersson 
och Hunstad (1995) anser, att ha en förskola som är anpassad för funktionshinder är ett måste 
för att kunna inkludera ett funktionshindrat barn. 
 
Det finns fler barn som är i behov av särskilt stöd. Dessa barn har en problematik som inte 
syns på samma sätt som de fysiska funktionshindren. Exempel på detta är utvecklingstörning, 
ADHD1/DAMP2 dyslexi – dyskalkyli och barn med autism eller autismliknade tillstånd.  
 
Enligt Hellström (1999) får man inte glömma de som ”just för stunden” är i behov av särskilt 
stöd.  

Barn som behöver särskilt stöd betyder inte en bestämd och avgränsad grupp 
med vissa bestämda egenskaper. Snarare anger begreppet att vissa barn, 
varaktigt eller tillfälligt, kan ha behov av att få särskild uppmärksamhet och 
behöva mera av de vuxnas stöd än andra. (s. 9)    

 
Det kan vara barn som för tillfället är i psykisk obalans t.ex. barn med föräldrar i skilsmässa 
eller de som på grund av en ”utvecklingsperiod” har det jobbigt just nu. Barn som precis 
kommit till Sverige och inte kan språket kan också vara i tillfälligt behov av särskilt stöd 
(Hellström, 1999). 
 

Kön 
Studiens syfte är att se till sambandet mellan kön och barn i behov av särskilt stöd och 
åtgärder. Forskning kring detta område har bedrivits av ett flertal forskare. Lisa Asp-Onsjö är 
verksam lärare vid institutionen för pedagogik och didaktik på Göteborgs universitet. 
 
Hennes studie från 2006 visade att dubbelt så många pojkar som flickor är i behov av särskilt 
stöd. Hon menar att detta är ytterligare en bekräftelse på vad tidigare forskning visar.  Något 
Persson (1998a) och Haug (1998) stödjer.  
 

                                                            
1 Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
2 Deficits in Attention, Motor control and Perception 
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Skårbrevik (2002) har i sin studie funnit att fler pojkar än flickor i är i behov av särskilt stöd. 
Han tror att skillnaderna mellan könen i förskolan beror på biologiska och genetiska faktorer. 
I skolåldern påverkar dessa två faktorer, men ytterligare en faktor tillkommer. Denna faktor är 
skolmiljön och att den pedagogiska verksamheten inte är anpassad för pojkar. 
 
Flera diagnoser har visat sig vara vanligare hos pojkar än hos flickor. Gillberg (1999) menar 
att dubbelt så många pojkar får diagnosen autism än flickor. Beckman och Fernell (2007) 
menar också att det är vanligare med ADHD/DAMP hos pojkar, men hur mycket vanligare är 
svårt att säga då forskningen går i sär. Flickor har inte heller lika uttalande symtom som 
pojkar, dessa är därför svårare att upptäcka (Beckman & Fernell, 2007). En anledning till att 
både ADHD/DAMP och autism är vanligare hos pojkar menar Gillberg (1999, 2005) är att det 
hos flickor finns två X-kromosomer medan pojkar bara har en. Blir en X-kromosom skadad så 
har flickor en i reserv. Ytterligare en anledning som Gillberg (2005) nämner är att pojkar 
utvecklar sin hjärna långsammare än flickor, vilket medför att hjärnan hos pojkar är utsatt för 
risker under en längre tid. Han menar att pojkar oftare är mer aktiva som barn än flickor och 
riskerar därmed att få lättare hjärnskador.  
 
De barn oavsett kön och problematik som är i behov av särskilt stöd bör erbjudas 
åtgärder/resurser. Ett alternativ är att det skrivs åtgärdsprogram för att tillgodose barnets 
behov. 
 

Åtgärdsprogram 
Åtgärdsprogram är ett dokument/handling som upprättas för barn i behov av särskilt stöd. 
Detta innehåller mål och åtgärder som skall förbättra det enskilda barnets tillvaro i 
förskola/skola. Begreppet åtgärdsprogram uppkom i samband med statens offentliga 
utredningar om skolans arbetsmiljö (SOU 1974:53).  Denna utredning kallades SIA och kom 
med det revolutionerande, att barnet själv skulle vara aktiv och utveckla sitt eget 
åtgärdsprogram tillsammans med föräldrarna. I och med SIA-utredningen infördes det i 
Läroplanen för grundskolan (Lgr80) att åtgärdsprogram uträttas vid behov, detta med en 
helhetssyn på barnet och hela dess skolgång.  
 

Vad säger styrdokumenten gällande åtgärdsprogram? 
Från och med 1 januari 2001 finns det krav på att det skall upprättas åtgärdsprogram för barn i 
behov av särskilt stöd i alla skolformer. Dock innefattar denna lag inte förskoleklassen, 
fritidshemmet och förskolan (Skolverket, 2001).  
 
Det finns idag ingen lag på att det skall skrivas åtgärdsprogram för barn i förskolan utan det 
som står i skollagen kap. 2a 3 §, är: ”Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå 
från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i 
sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver.” Lag (1997:1212). Det 
läroplanen för förskolan (Lpfö 98) belyser, är vikten av att individanpassa och att barn skall få 
det stöd de behöver oavsett om det är under en tillfällig eller varaktig period. Kravet på att 
skriva åtgärdsprogram innefattar inte förskolan, men regeringen fastslår, att man i förskolan 
måste sätta in stödinsatser för de barn som behöver och se till deras enskilda behov. 
 
För grundskolan finns ett tydligare direktiv om att det skall upprättas åtgärdsprogram. Under 
särskilda stödinsatser, kap.5 1 §, i grundskoleförordningen nämns att om någon av skolans 
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personal, eleven själv eller dennes vårdnadshavare anser att det behövs särskilda stödinsatser 
skall rektor se till att detta utreds. ”Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, 
skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka 
behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas.” 
(Skollagen kap.5 1 §). Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94) skriver att skolan skall ta hänsyn till varje barns behov och 
förutsättningar och skolan har ett särskilt ansvar för de barn som inte kommer att nå målen.  
 
Dessa behov och förutsättningar har Unesco (2001) tagit fasta på. 1994 arbetade de 
tillsammans med 92 regeringar och 25 frivilliga organisationer fram Salamancadeklarationen i 
ett steg mot alla barns rätt till utbildning med fokus på barn i behov av särskilt stöd och en 
skola för alla. Ordet åtgärdsprogram går inte att finna i deklarationen, men det som står är 
 

Barn med behov av särskilt stöd skall erbjudas kontinuerligt stöd. Det kan 
röra sig om allt från ett minimum av stöd i det vanliga klassrummet till 
kompletterande program för inlärningsstöd inom skolan som vid behov kan 
utvidgas till assistans från speciallärare och extern stödpersonal.  
(Unesco s. 32) 

 
För att få en fungerande pedagogisk verksamhet menar Unesco att det är viktigt för både barn 
och lärare att hållas underrättade om vilken kunskapsnivå barnet befinner sig på. Detta för att 
lärarna skall kunna kartlägga de svårigheter barnet har och hjälpa dem vidare. Barnen skall 
också kunna erbjudas det stöd dem är i behov av genom t.ex. åtgärdsprogram.  
 

Hur upprättas ett åtgärdsprogram? 
Persson (2001a) har i sin enkätstudie gällande 1230 skolor funnit att åtgärdsprogram vanligen 
startar med en pedagogisk kartläggning. Öhlmér (2004) som är fil.mag. med inriktning på 
beteendevetenskap menar att en sådan pedagogisk kartläggning innebär att pedagogerna skall 
få en syn på det enskilda barnets hela skolsituation. Hon menar vidare att en utvärdering om 
barnets starka respektive svaga sidor och vad orsakerna till detta kan vara också skall göras. 
Viktig är också att se i vilka situationer det fungerar bra och när det fungerar mindre bra för 
barnet (Vårt tillägg). Öhlmér menar även att personalen inte alltid har rätt kompetens att 
skriva passande mål och åtgärder, vilket kan leda till att det behövs hjälp utifrån i form av 
olika specialister. Poppes et al. (2002) har gjort en studie som stödjer Öhlmérs tankar. 48 
åtgärdsprogram/individuella utvecklingsplaner för barn i behov av särskilt stöd analyserades i 
deras studie. Analysens avsikt var att undersöka målens kvalitet samt hur 
kompetensutveckling för personal påverkar denna kvalité. Resultatet visade att även lite 
kompetensutveckling kan ge en stor påverkan.   
     
Efter en kartläggning är det rektorn som tar ett beslut om vad som skall ske näst (skollagen 
kpp.5 1 §). Det är alltså rektorns ansvar att se till så ett möte planeras och genomförs 
tillsammans med den berörda personalen och föräldrarna. På ett sådant möte menar Öhlmér 
(2004) att en åtgärdsansvarig skall utses, helst en lärare eller någon annan som har en positiv 
relation med barnet. Det är bra om läraren känner att den har en positiv kontakt med barnet, 
men en god relation lärare – vårdnadshavare är också viktig och ännu viktigare ju yngre 
barnen är. Drugli (2003) menar att små barn har ett väldigt tätt band med sina föräldrar och att 
personalen kan stärka sin kontakt med barnet genom ett gott samarbete med föräldrarna. 
Andersson (1999) menar också att det är viktigt med en öppen dialog redan från början, 
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annars finns risken att vårdnadshavarna känner sig påhoppade och anklagade då personalen 
tar upp de problem som finns.  
 
När det skall upprättas ett åtgärdsprogram menar Öhlmér (2004) att det kan det var bra om 
personalen i förväg har skrivit ner en del förslag på åtgärder som kan var positivt för det 
enskilda barnet. Perssons (2001a) studie visar att dessa åtgärder ofta hamnar på individnivå, 
men det är mer vanligt att skolans miljö studeras ju yngre barnen är. Under mötet gällande 
åtgärdsprogrammet måste personalen vara mycket lyhörd på föräldrarna och framför allt 
barnets egna önskemål. Hon menar att barnet i största möjliga mån skall vara med under 
utarbetandet av ett åtgärdsprogram. Enligt Nedrum (1988 i Kinge, 1999) så är det viktig att 
inte undervärdera barnens förmåga till att själva uttrycka den hjälp de behöver. Öhlmér (2004) 
syftar på att det är vårdnadshavare som känner sina barn bäst, vet hur de uttrycker sina 
känslor och kan tolka dessa. Detta är till en stor hjälp för personalen i utarbetandet av 
pedagogiska åtgärder. Perssons (2001a) resultat visar att 83 % av berörda föräldrar är aktiva i 
skrivandet av åtgärdsprogram för sitt barn och 60 % av elever/barn är själva delaktiga. Han 
betonar att det borde finnas en skillnad på föräldrars delaktighet ju yngre barnen är. Denna 
skillnad kunde inte urskiljas.  
  

Hur kan ett åtgärdsprogram se ut?  
Det finns ingen färdig mall för åtgärdsprogram utan alla skolor och förskolor kan ha ett eget.  
 
Öhlmérs åtgärdsmall 
Öhlmér (2004) har skrivit förslag på vad som kan ingå i åtgärdsprogram. Hon använder sig av 
följande rubriker (dessa är kursiverade). Genom samtal med barnet får man elevens syn på 
situationen. Detta samtal skall ske på olika sätt beroende på barnets ålder. Med yngre barn 
menar Öhlmér (2004) att man som pedagog måste var mycket lyhörd på barnet och lyssna på 
det när tillfälle ges. Föräldrarnas syn på situationen ger pedagogerna en helhetssyn på barnet 
och hur föräldrarna upplever det hemma och i skolsituationen. Detta är en viktig punkt då allt 
som är runt barnet på fritiden, så som föräldrar, syskon, släkt och vänner påverkar barnet även 
i skolan.  
 
Barnets starka sidor handlar både om barnets personliga egenskaper så som att vara glad, 
hjälpsam osv. men även vad barnet är bra på i skolan/förskolan (”ämneskunskap”) och vad 
barnet tycker är roligt. Att finna svårigheter hos barnet kan vara lättare. Öhlmér (2004) menar 
att när de mål kring svårigheter som är satta uppnås, sporras barnet (och personal) till att vilja 
gå vidare och klara nya mål.  
 
Målen skall vara på både lång och kort sikt samt vara konkreta så de är lätta att utvärdera. 
Både de lång- och kortsiktiga målen skall skrivas på tre nivåer organisations-, grupp- och 
individnivå. Genom att sätta mål på olika nivåer ser pedagogerna till hela barnets situation där 
målen på gruppnivå ligger i barnets mesosystem och målen på organisationsnivå ligger i 
exosystemet. Det är viktigt att eleven får ett eget ansvar så de känner sig delaktiga. När det 
gäller skolans ansvar ska det skrivas in vem som ansvarar för vad. Ett datum för 
utvärdering/uppföljning måste skrivas in i dokumentet. När alla parter som medverkat under 
utarbetningen kommit överens sker underskrifterna.  
 
Vernerssons åtgärdsmall 
Vernersson (2002) har en annan tanke kring hur ett åtgärdsprogram kan se ut. Hon kallar den 
probleminventeringsmodell där tar hon fasta på vad som är problemet. Är det skolans, 
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klassens, elevens, föräldrarnas, vissas eller allas problem? När och i vilka situationer uppstår 
problemen? Beroende på vad/var problemet är/finns hamnar det i Bronfenbrenners olika 
system.   
 
Vernersson (2002) fastslår att stöd för barnet bör sättas in direkt. Förslag på stöd skall komma 
från alla berörda parter, som eleven, föräldrarna, lärare mm. Ansvaret skall fördelas 
tillsammans så att alla vet vem som ansvarar för vad. Vernerssons två sista steg innefattar 
lång- och kortsiktiga mål samt utvärdering.  
 
Dessa två mallar redovisas då de visar på olika synsätt. Vernersson är mer problemfokuserad 
än Öhlmér, som ser mer till barnets situation. Båda förslagen är riktade mot skolan, men 
Vernersson och Öhlmér menar att dessa går att använda även i förskolan. 
 

Fördelar och nackdelar kring åtgärdsprogram 
Det finns viktiga faktorer bland både fördelar och nackdelar och beroende på vilka som lyfts 
så ges olika konsekvenser. Debatten kring detta tycker vi är viktig att lyfta, för vilket synsätt 
man har, står i direkt anslutning till vilka åtgärder/lösningar som sätts in kring de barn som är 
i behov av särskilt stöd och verksamheten.  
 
Fördelar 
Det finns flera fördelar för både barn, föräldrar och personal med att skriva ett 
åtgärdsprogram. 
 
Skolverket (2001) menar, genom att snabbt upprätta ett åtgärdsprogram för ett barn i behov av 
särskilt stöd kan man stoppa den negativa utvecklingen innan ”det har gått för långt”. 
Skolverket (2001) menar att det finns barn som behövt hjälp i flera år utan att ha fått det. Det 
leder i sin tur till en negativ utveckling hos dessa barn. De betonar också att ju tidigare stödet 
sätts in desto mindre resurser går åt. Specialpedagogiska institutet (2006) skriver att det är 
positivt om barnet kan vara med och påverka sin egen situation genom att tala om vad och hur 
de vill ha sitt stöd. Detta är även något som Öhlmér (2004) håller med om. Barnet kan också 
få realistiska mål och förväntningar efter ”sitt” behov som de klarar av att uppnå, vilket leder 
till en bättre självkänsla, självtillit och motivation till att fortsätta. Att veta vad som gäller och 
vem som har ansvar för vad inger också en trygghet för barnet. (Specialpedagogiska institutet, 
2006).  
 
Enligt Specialpedagogiska Institutet (2006) är det inte bara barnet som kan dra fördelar med 
ett åtgärdsprogram utan även föräldrar, personal, chefer och politiker. Föräldrarna kan lättare 
följa sitt barns utveckling i positiv mening och hjälpa personalen med sin kunskap om barnet. 
Då de är med när beslut tas kan de även vara med och ”trycka på” så att inte några åtgärder 
glöms bort. Genom att lättare kunna följa barnets utveckling och framsteg motiveras 
personalen att vilja fortsätta och ett åtgärdsprogram tydliggör även vilka resurser och 
eventuell fortbildning som behövs. Det blir också tydligare vad var och en har för ansvar, 
vilket leder till delat ansvar. Chefer och politiker kan genom ett åtgärdsprogram få mer 
information om barns behov och utveckling. De kan sätta in ”rätt” resurser efter barnets 
behov och på så sätt få mer ekonomisk effektivitet. (Specialpedagogiska institutet, 2006)  
 
Nackdelar 
Det finns även tillfällen då det inte är positivt för barnet att ett åtgärdsprogram skrivs.  
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Enligt Persson (2001a) finns alltid en risk med att skriva ett åtgärdsprogram då de flesta 
åtgärder kan komma att hamna på individnivå, man fokuserar för mycket på det enskilda 
barnet samt dess brister och fel. Kinge (1999) menar att om pedagogerna ser till dessa fel och 
brister minimerar man möjligheten att se till de bakomliggande orsakerna och åtgärderna blir, 
som hon kallar det, ”symtominriktade och inte ”orsaksinriktade”. Att sätta in ”rätt” stöd och 
insatser som passar barnets behov är en svårighet. Skolverket (2001) och Kärfve (2006) 
menar att det kan vara lätt att hamna i ett bristtänkande vilket kan leda till för låga krav och 
förväntningar på barnet.  
 
Vidare menar Kärfve (2006) att åtgärdsprogram kan komma att påverka barnets självkänsla 
negativt. Ett barn med någon form av problematik kan många gånger bli påmind om det av 
personal och klasskamrater. Detta kan enligt Kinge (1999) leda till att barnet istället lever upp 
till deras förväntningar om ett negativt beteende.  
 
Barnets bästa skall alltid ligga till grund för beslutet om att skriva åtgärdsprogram oavsett om 
för- eller nackdelarna väger tyngst. Detta tas i beaktning gällande förskolan eftersom det skall 
skrivas åtgärdsprogram i skolan om behov finns. 
 

Debatten kring specialpedagogik och åtgärder 
I debatten kring specialpedagogik och vika åtgärder som skall sättas in för barn i behov av 
särskilt stöd presenteras fyra forskare som ser till barnets bästa. De ställer sig dock på olika 
sidor i debatten om hur man når dit. Persson och Haug är kritiska till hur specialpedagogiska 
resurser och åtgärder nyttjas i skola och förskola. Gillbergs och Kärfves debatt kring 
diagnosens vara eller inte vara är både het och aktuell i frågan kring insatser och resurser för 
barn med eller utan diagnos. 
 

Bengt Persson 
Bengt Persson är professor i pedagogik och har bedrivit forskning inom barn i behov av 
särskilt stöd och specialpedagogik som resulterat i ett antal avhandlingar. Han har även 
expertuppdrag inom området både i Sverige och internationellt. 
 
Persson (2001b) menar att det specialpedagogiska tänkandet har varit snävt, detta har i sin tur 
lett till avskiljning och segregering för många barn. Anledningen till att det blivit så tror han 
beror på att de ”normala” miljöerna har tagits för givet och det har inte funnits någon 
anledning till se fel eller problem i miljön och förändra den. Vidare menar Persson (2001b) att 
under 90 talet har forskningen inom det specialpedagogiska området börjat kritiskt granska 
vilken påverkan miljön har för de barn i behov av specialpedagogiska åtgärder. Persson 
(1998a) skriver dock att problemen fortfarande ofta lokaliseras till den enskilda individen, 
något som debatten kring att handikappklassa t.ex. dyslexi och DAMP stärker. Genom att 
symtomen sätts ihop med en medicinsk diagnostisering hamnar makten hos läkare att avgöra 
vilka som är i behov av åtgärder. 
 
Ett exempel på vilken betydelse politik, stat och kommun har för det specialpedagogiska 
området menar Persson (2001b) blir tydligt då han uppfattar ett starkt politiskt tryck mot en 
skola för alla. Detta i sin tur leder till att de som inte klarar de mål skolan har för elever att 
uppnå, hamnar i gruppen som är i behov av åtgärder och särskilt stöd. Persson (2001b) ställer 
sig då frågan hur denna grupp skulle se ut i ett annat skolsystem. Detta stöds av en studie där 
Persson (1998b) intervjuat specialpedagoger, lärare och rektorer och resultatet blev att en klar 
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majoritet menar att det är skolans krav som leder till att vissa elever blir i behov av 
specialpedagogiska åtgärder. 
Detta är ett bra exempel som visar vilken betydelse yttre påverkan (i detta fall i 
makrosystemet) har för betydelse för resurser och åtgärder inom det specialpedagogiska 
området. 
 
Ytterligare ett exempel på vilken betydelse miljön har när det gäller i vilken utsträckning 
barnet får särskilt stöd, visar Persson (1998a) i sin forskning. Där kommer han fram till att 
kön och föräldrars grupptillhörighet tillsammans med begåvning (vilket vi betraktar som 
ärftligt) är de främsta nämnarna i hans bakgrundsvariabler som leder till om elever fått 
specialpedagogiskt stöd eller ej. 
 

Peder Haug 
En forskare som ser problematik i att det kommer nya diagnoser är en professor i pedagogik 
vid namn Peder Haug (1998).  
 
Han menar att diagnoser bara kan ställas av personer som har specialkompetens, som i sin tur 
leder till individualiserad undervisning enskilt eller i mindre grupper. Vidare beskriver Haug 
(1998) att barn som inte har blivit diagnostiserade och därmed fått en stämpel klarar sig bättre 
i skolan och yrkeslivet än de som fått diagnos.  
 
Haug (1998) förstår hur en exkluderande pedagogik kan ha många anhängare. Han menar att 
skolan inte har kunnat möta de utmaningar som barn med t.ex. ADHD/DAMP medför. Att 
läkare, föräldrar och lärare vill se konkreta åtgärder som individinlärning är förståligt då vissa 
diagnoser visar att det är ett biologiskt fel på barnet och därför kan inte eleven tillgodogöra 
sig undervisningen på samma sätt som övriga elever. Haug menar vidare att en stor 
pedagogisk utmaning skulle vara att se hur skolan kan anta utmaningen att inkludera dessa 
elever i både en social och demokratisk gemenskap. Skolan skall vara till för alla, där 
undervisningen skall anpassas efter de behov som barngruppen har, oavsett diagnos eller 
funktionshinder. Haug (1999) betonar dock att lite forskning gjorts inom detta specifika 
område.  
 
Fler pojkar än flickor får specialundervisning enligt Haug (1998). Han skriver också att 
skolan är anpassad efter medelklassen i städerna. Detta leder i sin tur till att barn ifrån andra 
samhällsklasser har svårare att anpassa sig till skolan och därmed löper en större risk att få 
specialundervisning. En viktig fråga att ställa sig är – Skall eleverna anpassa sig efter skolan 
eller skolan efter eleverna? 
 
Att ekonomi är en av orsakerna till att specialundervisningen inte fungerar tror inte Haug 
(1998) på. Han menar att under 70 talet så hade skolan stora resurser och då hade man också 
flest antal barn i behov an specialundervisning. Haug menar att resurserna inte används på rätt 
sätt och att samarbetet lärare och specialpedagoger inte fungerar optimalt. 
 

Christoffer Gillberg 
Ytterligare en sida i debatten står Christoffer Gillberg professor i barn och ungdomspsykiatri 
för.  
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Gillberg (1999, 2005) menar att både Autism och ADHD/DAMP har funnit i århundraden, 
men att benämningarna kommit till på senare år.  
 
Gillberg (2005) belyser vikten av att utreda barn och sätta en diagnos. Med en diagnos kan 
barnet få den hjälp de är i behov av. Att sätta en tidig diagnos menar Gillberg (1999) kan 
förhindra sekundära problem i familjen. Utan diagnos finns ingen förståelse från familjen för 
barnet, vilket kan leda till en ond cirkel (Gillberg, 2005). Att få en diagnos på sitt barn menar 
han (1999, 2005) ofta leder till en befrielse hos föräldrarna som kan släppa och bekräfta sin 
oro för barnet.   
 
För barnets del menar Gillberg (2005) att sätta en diagnos inte kan göra livssituationen värre. 
Han menar vidare att barnet redan identifierat sig som dum, otillräcklig, elak och hopplös, 
med en diagnos kan barnet få hjälp med förståelse, attitydförändringar, pedagogiska insatser 
vilket aldrig kan förvärra situationen. Gillberg (2005) menar att screening3 är det bästa sättet 
att upptäcka ADHD/DAMP. Testet skall dock vara så omfattande så att annan problematik 
kan upptäckas, såsom autism, dyslexi och svag begåvning. Screening görs idag vid skolår ett 
till två. Han (a.a.) önskar att testet omarbetas för att passa på yngre förskolebarn, som sedan 
kan följas upp i skolåren. Detta för att så tidigt som möjligt kunna ställa en diagnos och sätta 
in åtgärder. 
 
De pedagogiska insatser som Gillberg nämner skall alltid vara individuella. Gillberg (1999) 
menar att pedagoger inte skall sortera barnen efter en diagnos eftersom alla diagnoser är olika 
och barn är individer. Trots detta menar Gillberg (2005) att de flesta barn med ADHD/DAMP 
behöver få större delen av sin undervisning i en särskild liten grupp. I vissa fall kan en 
personlig assistent vara till hjälp för barnet i den stora klassen, men Gillberg (a.a.) menar att 
det ofta inte hjälper barnet att nå skolans mål, utan endast ger barnet en chans att delta i 
klassen. 
 

Eva Kärfve 
Eva Kärfve docent i sociologi och ställer sig väldigt kritisk till Gillbergs forskning.  
 
Kärfve (2000) är frågande till om diagnoserna ADHD/DAMP överhuvudtaget bör finnas. 
Kärfve (2006) menar att det står helt klart att vi lever i ett samhälle under stress och att det 
uppkommit många nya symtom utan benämningar. Hon anser vidare att det är tal om ett nytt 
folkhälsoproblem. Kärfve (2000) menar att DAMP är ett syndrom som endast existerar i de 
nordiska länderna och uppkom från det förlegade MBD4, som ströks ur DSM IV5. Brante 
(2006) skriver att i DSM från 1952 fanns 106 diagnoser medan det i DSM IV från 1994 finns 
365 diagnoser, vilket han anser visar tydligt vilket håll samhället är på väg.  
 
Att sätta så diffusa diagnoser som ADHD/DAMP menar Kärfve (2000) endast försämrar 
barns livssituationer. Barnet blir ett med sin diagnos och kommer med tiden att identifiera sig 
med den. Kärfve tror att barnet får sämre själförtroende och självkänsla och lär sig att de inte 
kan på grund av sin hjärnskada.  
 

                                                            
3 Med screening avses att testa en population för en sjukdom utan att individerna uppvisar några symtom på 
sjukdomen 
4 Minimal Brain Dysfunction 
5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition. 
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De pedagogiska stödinsatser som oftast sätts in för barnet är specialundervisning i mindre 
separata grupper vilket enligt Kärfve (2000) också leder till sämre självförtroende genom 
exkludering från gruppen och gemenskapen. Kärfve (2006) tror att kraven på barnet från 
pedagogerna ofta sänks, de får lättare uppgifter och färre ämnen. Detta leder enligt Kärfve till 
att de diagnostiserade barnen inte hänger med i undervisningen som sina jämnåriga kamrater.  
Då barnet får en diagnos menar Kärfve (2000) att även föräldrarna blir drabbade. Experter i 
form av läkare, psykologer och specialpedagoger tar över ansvaret från föräldrarna och vet 
vad som är bäst för barnet och vilka insatser som måste göras och vilken hjälp barnet måste 
få.  
 
Det som Kärfve kritiserar mest är forskning som, enligt Kärfve (2000), inte tar någon hänsyn 
till miljön. Kärfve (2000) menar att ärftligheten av ADHD/DAMP likväl kan ligga i dåliga 
uppväxtförhållanden, social tillhörighet och samhällsklass. Hon menar också att de problem 
som uppstår i skolan sällan undersöks som miljöbetingande. Kärfve (2000) skriver vidare att 
den skolform vi har idag påverkar barn. Barn slussats in tidigare i skolvärlden och skall redan 
som sexåringar sitta stilla och vara tysta.  
 
Stor del av debatten ligger i skolan då lite forskning har bedrivits inom förskolan. 
Konsekvenserna av vilka åtgärder som sätt in kring barnet blir dock detsamma även för yngre 
barn i förskolan. 
 
Studiens syfte är dels att undersöka olika bakgrundsvariablers påverkan över vilka barn som 
får ett åtgärdsprogram samt fördelar och nackdelar med åtgärdsprogrammen. Frågan om det 
är arv eller miljön som har den största påverkan kring barnen är högst aktuell och viktig för 
studien då de olika synsätten påverkar vilka barn som är i behov av särskilt stöd. Forskarna 
belyser även olika för och nackdelar som arv och miljö leder till. 
 

Forskning kring vilka barn som har åtgärdsprogram 
Tidigare rubriker har belyst vilka barn som är i behov av särskilt stöd. Styrdokumenten för 
förskolan och skolan säger att dessa barn skall få de stöd/resurser som de behöver, vilket kan 
vara i form av åtgärdsprogram. Två olika studier, angående om barn får det stöd de är 
berättigade till, ligger till grund för detta avsnitt.  
 
Asp-Onsjö har bedrivit forskning kring olika dokument i skolan. I en av hennes studier 
Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? (2006) har hon med hjälp av enkäter undersökt 
4000 barn. Resultatet blev att 864 barn är i behov av särskilt stöd. Utav de barn som är i 
behov av särskilt stöd visar resultatet att 17 % har ett åtgärdsprogram som stöd/resurs.  
Persson (2001a) har i sin enkätstudie gällande 1230 skolor funnit att åtgärdsprogram är 
relativt vanligt förekommande i Sveriges grundskolor. Han skriver att om 
grundskoleförordningen skulle följas mer noggrant skulle ännu fler åtgärdsprogram finns i 
skolan. Persons studie visar att 21 % av alla elever är i behov av särskilt stöd, men endast 17 
% får något stöd. Han har vidare funnit att eleverna oftast genomgår någon form av utredning 
i samband med upprättandet av ett åtgärdsprogram. Pedagogisk kartläggning och 
standaliserande tester är vanligt förekommande, speciellt för de yngre barnen. Han skriver 
också att det är vanligt med experthjälp. Dessa experter hjälper till med medicinsk, 
psykologisk och social utredning av barnet. 
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Asp-Onsjös (2006) resultat visar att var tionde elev som har ett åtgärdsprogram har en 
medicinsk diagnos. Vad Asp-Onsjö definierar som medicinsk diagnos är fysisk 
funktionsnedsättning, neuropsykiatriska funktionshinder och utvecklingsstörning. 
 
Både Asp-Onsjö (2006) och Persson (2001a) har också undersökt vem det är som tar 
initiativet till ett åtgärdsprogram. Asp-Onsjös studie visar att initiativet vanligen tas av aktuell 
lärare på ett utvecklingssamtal. Detta är något som styrks av den studien som Persson gjort, 
där han även funnit att specialpedagoger är en av initiativtagarna. Båda studierna visade att 
endast 1 % av eleverna själva tog initiativ till att skriva åtgärdsprogram. Persson (2001a) fann 
också att i 82 % av fallen tas initiativ av läraren.   
 
Vidare har de båda studierna belyst i vilken utsträckning elever och föräldrar är delaktiga i 
skrivandet av åtgärdsprogrammet. Asp-Onsjö (2006) fann att föräldrar till barn i skolår ett 
övervägande är delaktiga. Det är dock inte med en stor marginal då 56 % av föräldrarna är 
delaktiga. Det hon fann i elevers delaktighet var att 93 % av eleverna i skolår ett inte är 
delaktiga i skrivandet. Persson (2001a) siffror skiljer sig lite från Asp-Onsjös. Han fann att 
över alla skolår är 83 % av föräldrarna och 60 % av eleverna delaktiga. Persson har också 
undersökt rektorers delaktighet och funnit att 30 % är delaktiga. 
 
Både Asp-Onsjö och Perssons studier är utförda i skolan. Det finns väldigt lite relevant 
forskning som är gjord inom förskolan.  

Metod 

Kvantitativ metod  
Studiens ansats är kvantitativ, eftersom syftet dels är att undersöka förekomsten av 
åtgärdsprogram i Varbergs kommun. Enligt Trost (2007) betyder kvantitativ att man använder 
sig utav siffror eller ord såsom, mer, mindre, fler, färre, ofta och sällan. Han menar också att 
det är ovanligt med en studie som är helt igenom kvantitativ.  
 
Ska man undersöka hur ofta förekommande något är ska man använda sig utav kvantitativ 
ansats, då är enkät ett bra verktyg att använda sig utav. Björkdahl-Ordell (2006b) menar att 
vid slumpmässigt urval kan generaliseringar göras, det går då att uttala sig om en större grupp 
än den man undersökt. Vidare menar Björkdahl-Ordell (2006a) att ett slumpmässigt urval 
innebär att alla i undersökningsgruppen skall ha lika stor chans att komma med i studien. Hon 
menar även vidare att det inte är så vanligt att studenter kan göra en så omfattande studie och 
därför inte kan generalisera. Man kan alltså bara se till gruppen som ingått i undersökningen.  
 
Att använda sig av kvantitativ ansats kräver en hel del kunskap inom det området som skall 
undersökas. Detta för att kunna ställa ”rätt” och relevanta frågor och svarsalternativ i enkäten. 
(Björkdahl-Ordell, 2006b) 
  
Trost (2007) menar att enkät som verktyg är ett mätinstrument som man använder för att mäta 
människors beteende, känslor och åsikter. Det är viktigt att man har ett klart och tydligt syfte 
med sin enkät. Han menar också att man skall sätta respondenten centrum och att man har den 
personens perspektiv i tankarna under utformningen av enkäten. Resultat från enkät 
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sammanställs med numeriska beskrivningar. Svaren kan bli kvalitativa6, men om resultatet är 
i sifferform, att det blir numerisk data så är studien kvantitativ7 (Dimenäs, 2006). 
 
Björkdahl Ordell (2006a) menar att valet av enkät görs när studien ska belysa hur vanligt 
förekommande ett fenomen är. När frågorna är känsliga kan det passa bättre med enkät istället 
för intervju då de tillfrågande kan bli mer anonyma, något Trost (2007) också har tagit fasta 
på. Björkdahl Ordell (2006a) nämner de olika typer av enkäter som finns, däribland post, 
grupp besöks samt telefonenkät. Dessa olika enkäter har både för och nackdelar. 
 

Enkätkonstruktion 
Eftersom studiens syfte är att se hur många barn i Varbergs kommunala förskolor som har ett 
åtgärdsprogram alltså som Björkdahl Ordell (2006a) skriver, hur vanligt ett förekommande 
fenomen är så passar enkät studien bäst. Valet föll på postenkät, då rektorer och pedagoger 
har ont om tid. En postenkät kan fyllas i när respondenten själv önskar utan tidspress 
(Ejlertsson, 2005). 
 
Valet fanns att antingen intervjua eller skicka enkät till förskollärarna. Vad som måste tas i 
beaktning menar Björkdahl Ordell (2006a) är att tiden som är avsatt för en studie inom 
lärarutbildningen är begränsad, möjligheten finns då inte att kombinera olika redskap.  
Slutsatsen drogs att om pedagogerna i verksamheterna skulle ha intervjuats, hade det blivit en 
studie i sig. Med tanke på tidsaspekten för studien så hade både enkät och intervju för oss 
varit en omöjlighet. Enkät når även fler respondenter, vilket var angeläget för denna studie. 
 
Studien består av två olika enkäter (se bilaga 3 och 4). En var riktad till rektorerna, där 
förekomsten av åtgärdsprogram undersöktes. Den andra skickades till utvalda förskollärare 
och berörde deras erfarenheter och resonemang gällande åtgärdsprogram. 
 
För att utforma enkäten till förskollärarna på bästa sätt valdes att i en pilot studie intervjua 
fem olika förskollärare med tänkta frågor utifrån syfte och frågeställningar. Dessa svar blev 
sedan svarsalternativ i enkäten, detta för att kunna hitta relevanta och bra svarsalternativ som 
lätt kunde kategoriseras in.  
 
Konstruktionen till båda enkäterna valdes och arbetades fram utifrån studiens syfte och 
frågeställningar samt med hjälp av tidigare utformade enkäter.  
 

Urval och genomförande  
Alla 18 rektorerna i de kommunala förskolorna i Varbergs kommun fick möjlighet att delta i 
vår studie genom en enkät som skickades ut till respektive rektor tillsammans med ett 
missivbrev och svarskuvert.  
 
42 av förskollärarna som arbetar i Varberg kommuns sju områden fick möjlighet att svara på 
den andra enkäten. Urvalet av dessa 42 förskollärare gick till på följande sätt: Genom lottning 
fick vi fram vilka 3 förskolor i varje område som gavs möjlighet att delta. Detta resulterade i 
21 förskolor. När urvalet var gjort togs kontakt med respektive förskola genom ett 

                                                            
6 En studie där tanken är att karaktärisera eller gestalta något 
7 Betyder mängd eller antal 
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telefonsamtal, då frågades om de hade tid och möjlighet att delta i studien. Detta med tanke på 
att minimera bortfallet. Alla förskolor var positiva till att delta. Förskolorna fick sedan välja 
vilka avdelningar som deltog i studien, våra instruktioner var dock att en förskollärare 
arbetandes på yngreavdelning samt en på äldreavdelning deltog. Även denna enkät skickas ut 
tillsammans med ett missivbrev och svarskuvert. 
 
I missivet (se bilaga 1 och 2) sattes ett kort sista datum för när enkäterna skall vara inne. 
Björkdahl Ordell (2006a) menar att detta kan minimera bortfallet. Att sätta ett relativt kort 
datum tror vi skapar ett tryck på förskollärarna och rektorerna att svara direkt istället för att 
lägga enkäten någonstans och glömma av den.  
 
Av de 18 rektorerna som tilldelades enkäten skickades 14 svar tillbaka (78 % svarade), vilket 
gav ett bortfall på fyra.  
 
Bortfallet bland förskollärarna blev 14, då 28 utav 42 (67 %) enkäter skickade tillbaka. 16 av 
21 (76 %) förskolor svarade. Fyra av dessa 16 förskolor skickade tillbaka en enkät.    
     

Etik 
Eftersom båda enkäterna skickades med ett svarskuvert menar Björkdahl Ordell (2006a) att 
konfidentialitet lättare kunde behållas. Hon menar vidare, när för många undergrupper 
presenteras i resultatet kan det leda till att uteslutningsmetoden röjer en identitet. Detta ses 
inte som något problem när gäller enkäterna till förskollärarna, då studien har få undergrupper 
där identifiering inte blir möjlig. Detta hade dock kunnat uppstå i enkätsvaren från rektorerna. 
Hade barnets anonymitet kunnat tillgodoses om det endast funnits ett barn i Varberg kommun 
(t.ex. pojke 5 år) som haft ett åtgärdsprogram? Detta blev inte relevant då utfallet blev större.  
 
Resonemang fördes kring om hur vida kommunen skulle namnges. En identifiering av barn 
och pedagoger är inte möjlig och vi tror att det finns ett intresse i att veta vilken kommunen 
är. Därför skrivs namnet på kommunen ut. 
 
Björkdahl Ordell (2006a) menar att när postenkät används kan personen själv välja 
deltagandet. På så sätt har vi uppfyllt det samtycke krav som Ejlertsson (2005) skriver om. 
Detta har tagits i beaktning när det gäller val av redskap och tillvägagångssätt. Dessa etiska 
överväganden är relevanta för studien och har funnits i tanken under utformning och 
bearbetning av enkäterna.  
 
Alla etiska övervägande som gjorts grundar sig i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(2007). 
 

Tillförlitlighet och giltighet 
Thurén (1991) betonar vikten av att vid kvantitativa studier se upp med två saker, reliabilitet 
och validitet. 
 
Med reliabilitet eller tillförlitlighet menas att undersökningen är korrekt gjord. Ifall rätt 
människor deltar, uträkningarna är korrekta samt om en annan forskare använder sig av 
samma metod och får samma resultat så har studien en god reliabilitet.  
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Validitet uppnås enligt Thurén genom att man undersöker studiens syfte och inget annat. 
Även om uträkningarna är korrekt gjorda kan svaren bli orelevanta. Studien saknar då 
validitet.  
 
Studien kopplas konstant till vårt syfte och frågeställningar så resultatet blir relevant och 
därmed får hög validitet. Samma noggrannhet gäller uträkningarna, enkätkonstruktion samt 
valet av respondenter, allt för att öka tillförlitligheten.  
 
När enkäten utformas så menar Björkdahl Ordell (2006a) att frågorna måste uppfattas på 
liknande sätt av respondenterna for att få god validitet. Hur man presenterar resultatet är av 
stor vikt så inte det verkar som undersökningen omfattar fler än vad studien gör.  
 
Urvalet innefattade alla rektorer i Varbergs kommunala förskolor. Något urval av vissa 
områden i kommunen är alltså inte gjord. Detta innebär att om det finns någon skillnad 
gällande samhällsklass eller etnicitet, som kanske skulle kunna påverka resultatet till något 
annat, inte riskeras. Vårt bortfall på fyra stycken enkäter kan dock påverka om det är så att 
flera rektorer i samma område som inte har svarat. Med tanke på bortfallet kan inga 
generaliseringar göras, utan resultatet kommer att redovisas över det antal barn rektorerna 
svarat att de har inskrivna. 
 
Lottning för urvalet av förskollärare gjordes, dessa inkluderade alla områden i Varbergs 
kommun. Förskolorna fick själva välja vilka förskollärare som skulle svara, vilket kan ha 
påverkat resultatet. Detta för att enkäten kan ha lämnats över till dem som har arbetat länge 
eller har tidigare erfarenhet i att skriva åtgärdsprogram. Detta kan ha bidragit till en 
påverkning av resultatet. Förskollärarna har då kunnat svara utifrån egna erfarenheter och inte 
efter ett tyckande. Vårt bortfall på 14 enkäter leder till att en generalisering över vad 
förskollärarna i Varbergs kommun anser om åtgärdsprogram inte kan göras. Resultatet visar 
vad dessa 28 förskollärare anser.       
 

Analys/bearbetning  
När enkäterna var insamlade började bearbetningen av dessa. Denna bearbetning gjordes för 
hand. Ejlertsson (2005) menar att om inte enkäten är så omfattande eller om urvalet inte är så 
stort, kan bearbetningen ske för hand. Resultatet från rektorernas enkäter sammanställdes i en 
tom enkät, detta för att vi skall kunna få en helhet. Enkäterna från förskollärarna bearbetades 
på samma sätt. En jämförelse mellan de olika pedagogerna och deras erfarenheter gjordes 
också. Jämförelsen sammanställdes, efter erfarenheter, i tomma enkäter. 
 

Resultat  
Här redovisas resultatet från både rektorerna och förskollärarna. Redovisningen sker i stapel- 
och cirkeldiagram samt i löpande text. Internt bortfall förekommer i båda enkäterna. Med 
detta syftar vi på de frågor och/eller påståenden som respondenterna inte svarat på. Valet blev 
att under varje diagram redovisa antal svarande och på så sätt också det interna bortfallet.  
 
Redovisningen sker genom tre underrubriker för att ge en bättre överblick och helhetssyn. 
Resultatet berör dels pedagogernas bakgrund/erfarenhet och hur de resonerar kring 
åtgärdsprogram. Vidare belyses rektorernas svar gällande ålder, kön och antal barn som har 
åtgärdsprogram.   
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Pedagogers bakgrund 
Bakgrundsinformationen kring de 28 pedagogerna visar att 45 % (12 av 27) har arbetat på 
förskola mer än 15 år och att 33 % (9 av 27) har arbetat 1-5 år (se fig. 1).  
 
Som figur 2 visar finns en jämn spridning gällande vilken ålder barnen har på den avdelning 
förskollärarna arbetar. De 7 % (2 av 28) som arbetar i en annan form än de som var listade (1-
3 år, 3-5 år och 1-5 år) har svarat att deras barngrupper är 1-4 år och 2-5 år.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
               
                                                                               Antal svar: 27/28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Antal svar: 28/28 
 
 
Nio förskollärare har svarat att de har erfarenhet i att skriva åtgärdsprogram. Frågan har ett 
internt bortfall på 2 pedagoger. En jämförelse för att se om arbetserfarenhet föll samman med 
erfarenhet i att skriva åtgärdsprogram gjordes. Sex av de nio förskollärare som skrivit 
åtgärdsprogram har mer än 15 års erfarenhet inom yrket. De tre återstående förskollärarna 
hade 1-5 års arbetserfarenhet. Ingen av de som arbetat 5-10 år eller 10-15 år har skrivit något 
åtgärdsprogram.   

Fig.1 Pedagogers erfarenhet inom yrket
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Fig.2 Ålder på den avdelning förskollärarna arbetar
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Statistik om åtgärdsprogram 
Sammanställningen av rektorernas enkät visade att de 14 rektorerna sammanlagt har 1429 
barn inskrivna i sina förskolor. 19 barn hade ett åtgärdsprogram upprättat under vårterminen 
2007. 
 

För vilka barn skrivs det åtgärdsprogram? 
Åtgärdsprogram skrivs inte för alla barn. Här redovisas i vilken utsträckning det skrivs 
åtgärdsprogram för barn som har en diagnos, eller är i tillfälliga svårigheter. Även barnens 
ålder och kön belyses. För att ge en bra överblick redovisas pedagogernas och rektorernas 
svar parallellt.     
 

Ålder 
På frågan vid vilken ålder som barn får ett åtgärdsprogram svarar de flesta förskollärarna att 
åtgärdsprogram är vanligast för barn äldre än 5 år (se fig. 3). Figur 3 visar också att det är 
endast en förskollärare som svarat att åtgärdsprogram är vanligt för barn under 3 år    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rektorerna angav vid vilken ålder de 19 barn med åtgärdsprogram fick sitt första program. 
För de flesta barn inträffade detta tidigt, 9 av 17 barn visade sig vara under 3 år. Ingen utav 
barnen var över fem år då de fick sitt första åtgärdsprogram. (se fig. 4).  
 
Rektorerna angav också vilken ålder dessa barn har idag. Som figur 5 visar är 10 av 19 barn 
mellan 3-5 år. Resultatet visar också att två barn idag är under 3 år.     
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Figur 3 visade att endast en förskollärare svarat att det är vanligt att barn under 3 år får ett 
åtgärdsprogram. Trots detta visade det sig i figur 4 att nio barn fick sitt första åtgärdsprogram 
mellan 1-3 års ålder. Det kan också utläsas i figur 3 att 26 förskollärare svarat att de tror att 
det är vanligt med åtgärdsprogram för barn äldre än fem år. 7 barn som har åtgärdsprogram är 
idag över fem år, men ingen av de 19 barnen var över fem år när de fick sitt första program 
upprättat.   
 

Diagnos eller tillfärlliga svårigheter 
På frågan för vilka barn förskollärarna tror det skrivs åtgärdsprogram är resultatet påtagligt. 
För barn med diagnos och barn under utredning svarar majoriteten av förskollärarna att det 
ofta eller alltid skrivs åtgärdsprogram.  
 
Figur 6a visar att 56 % (15 av 27) av förskollärarna svarat att det är vanligt att det skrivs 
åtgärdsprogram för barn med diagnos och 44 % (12 av 27) har svarat att det ofta skrivs. Ingen 
av pedagogerna svarade att barn med diagnos sällan eller aldrig har ett åtgärdsprogram. 
 
Barn i tillfälliga svårigheter är underrepresenterade i kategorierna vanligt och ofta. Som figur 
6b visar svarade 67 % (18 av 27) att det sällan skrivs åtgärdsprogram för barn i tillfälliga 
svårigheter. Endast 11 % (3 av 27) svarade att det är vanligt med åtgärdsprogram för barn i 
tillfälliga svårigheter.   
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Rektorernas skulle ange hur många barn med åtgärdsprogram som också har en diagnos. 
Resultatet visade att nio utav de 19 barn med åtgärdsprogram har en diagnos. 10 (53 %) barn 
med åtgärdsprogram har ingen diagnos. 
 
Övervägande delen av de barn med åtgärdsprogram har alltså ingen diagnos. 18 av 27 
förskollärare, svarade dock (se figur 6b) att de sällan skrivs åtgärdsprogram för barn i 
tillfälliga svårigheter. Endast tre förskollärare svarade att det är vanligt med åtgärdsprogram 
för dessa barn.  
  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

A
nt

al

Aldrig Sällan Ofta Vanligt
Antal svarande: 27/28

Fig.6b För barn i tillfälliga svårigheter

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

A
nt

al

Aldrig Sällan Ofta Vanligt
Antal svarande: 27/28

Fig.6a Förskollärarnas svar gällande förekomst av åtgärdsprogram
 för barn med diagnos



25 

Kön   
Gällande kön och åtgärdsprogram svarade 13 av 28 (46 %) förskollärare att fler pojkar har 
åtgärdsprogram, 15 (54 %) förskollärare svarade att det inte är någon skillnad, ingen svarade 
att flickor har fler (se fig. 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svaren från rektorerna visade att 84 % (16 av 19) av de barn med åtgärdsprogram är pojkar, 
de resterande 16 % (3 av 19) är flickor (se fig. 8.).    
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54 % (15 av 28) av de svarande förskollärarna resonerar alltså att det inte finns någon skillnad 
angående om pojkar eller flickor har flest åtgärdsprogram. Vad resultatet (figur 8) faktiskt 
visade var att 84 % av de barn med åtgärdsprogram är pojkar.  
 

Fördelar och nackdelar med åtgärdsprogram 
Förskollärarnas resonemang kring vilka för- respektive nackdelar som de tror/tycker finns 
gällande åtgärdsprogram, presenteras i fig. 9 och fig. 10. 
 
I enkäten presenterades olika påståenden kring fördelar med åtgärdsprogram. Övervägande 
del av förskollärarna instämmer kring dessa. I kategorierna ”vi kan följa upp barnet på ett bra 
sätt”, ”vi kan se framstegen” och ”vi utgår från barnet” svarade 100 % (28 av 28) att det 
stämmer helt eller delvis. Att pedagogerna genom åtgärdsprogram får fokus på problemen är 
det endast en förskollärare som inte instämmer i. Fördelen med att pedagogerna lättare kan 
påvisa för föräldrar vad som görs/arbetas med, är något som de flesta (96 % 27 av 28) 
instämmer helt eller delvis i. Endast en förskollärare har svarat att det stämmer knappast/inte 
alls.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 Förskollärarnas resonemang om fördelar kring åtgärdsprogram 
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I fig. 9 finns ett internt bortfall i kategorin ”specialpedagogen blir inkopplad” på 5 st. 
Ytterligare ett internt bortfall i kategorin ”vi får det nedskrivet och dokumenterat”.  
 
Vad som framkommer i figur 9 är att förskollärarna är väldigt positiva till åtgärdsprogram. 
Mest positiva är de till, att med hjälp av ett åtgärdsprogram kunna följa upp barnet och se 
framstegen. En annan viktig aspekt är att få det nedskrivet och dokumenterat. Det är få 
förskollärare som svarat att påståendena inte stämmer.  
 
Förskollärarna fick också frågan vad de finner för nackdelar med åtgärdsprogram. Även här 
fick pedagogerna olika påståenden att ta ställning till. Flertal förskollärare svarade att 
nackdelarna stämmer knappast eller inte alls.  
 
92 % (24 av 26) svarade att det stämmer knappast/inte alls, att pedagogerna dömer barnet 
genom ett åtgärdsprogram. Påståendet om ”åtgärdsprogram är märkvärdigt och krångligt” 
instämmer ingen i, dock är det 27 % (7 av 26) som svarat att det stämmer delvis. Kategorin 
angående ”om det krävs mycket kunskap i att skriva åtgärdsprogram” visar ett motsatt 
resultat. Här visade det sig att 96 % (26 av 27) svarat att det stämmer helt eller delvis. Att 
barnet skulle få en stämpel i och med ett åtgärdsprogram, svarade 63 % (17 av 27) av 
förskollärarna inte stämmer alls.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fig. 10 Förskollärarnas resonemang om nackdelar kring åtgärdsprogram
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I fig. 10 finns tre interna bortfall. Det första i kategorin ”det är märkvärdigt och krångligt”. De 
två resterande ligger i kategorin ”vi dömer barnet”.  
 
Resultatet (se fig. 10) visar att övervägande del av förskollärarna svarat (i 6 av 7 påstående) 
att nackdelarna inte stämmer. Att pedagogerna genom ett åtgärdsprogram skulle döma barnet 
är det påstående som flest förskollärare inte kan hålla med om. De instämmer däremot i att det 
krävs mycket kunskap för att skriva ett åtgärdsprogram.  
 
En jämförelse, mellan de som har och de som inte har erfarenhet i att skriva åtgärdsprogram, 
gjordes. Ingen större skillnad framkom bland svaren ( se fig. 11 och fig. 12). Resultaten skall 
iakttas med försiktighet, då antal respondenter är få. 
 
Förskollärarnas resonemang kring vilka fördelar det finns med åtgärdsprogram visar en 
obetydlig skillnad mellan de som har och de som inte har skrivit. Figur 11 visar påståendet ”vi 
kan lättare se när det fungerar för barnet”. Det visade sig att utav de som har erfarenhet så 
svarade 67 % (6 av 9) att påståendet stämmer helt och 33 % (3 av 9) att det stämmer delvis. 
Utav de förskollärare som inte har någon erfarenhet i att skriva åtgärdsprogram svarade 68 % 
(13 av 19) att det stämmer helt. En förskollärare (5 %, 1 av 19) svarade att det stämmer 
knappast/inte alls.      
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen större skillnad gällande nackdelar kunde utläsas mellan de förskollärare med erfarenhet 
i att skriva åtgärdsprogram och de utan erfarenhet. Påståendet ”det är märkvärdigt och 
krångligt” (se fig. 12) lyfts för att synliggöra detta. Ingen av förskollärarna oavsett erfarenhet 
eller inte, instämmer helt i påståendet. 22 % (2 av 9) av de med erfarenhet svarade att 
påståendet stämmer delvis och 78 % (7 av 9) svarade att det stämmer knappast/inte alls. För 
de förskollärare som inte har någon erfarenhet svarade 29 % (5 av 17) att det stämmer delvis 
och 71 % (12 av 17) att det stämmer knappast/inte alls.     
 
 
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Stämmer helt Stämmer
delvis

Stämmer
knappast/inte

alls

Fig. 11 Förskollärarns svar kring påståendet 
"vi kan lättare se när det fungerar för barnet" 

Erfarenhet i  att skriva
åtgärdsprogram 
Ingen erfarenhet i att
skriva åtgärdsprogram



29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatsammanfattning 
Resultatet visade att flertalet av förskollärarna har arbetat i förskola mer än 15 år och 
spridningen över vilka avdelningar de arbetar på är jämn. 
 
Utav de 1429 barn som rektorerna har inskrivna på sina förskolor är det 19 barn som har ett 
åtgärdsprogram upprättat våren 2007. Nio av de 19 barn har en diagnos, medan 10 inte har en. 
Majoriteten av pedagogerna svarade att det sällan skrivs åtgärdsprogram för barn i tillfälliga 
svårigheter. 
 
De barn med åtgärdsprogram fick sitt första innan fem års ålder och de flesta har idag en ålder 
på 3-5år. Övervägande delen av förskollärarna svarade att det sällan skrivs åtgärdsprogram 
för barn under tre år.  
 
16 av de 19 barn med åtgärdsprogram är pojkar och tre är flickor. Flertalet av förskollärarna 
svarade att det inte är någon skillnad kring om pojkar eller flickor har flest åtgärdsprogram.  
 
Resultatet visade också att de flesta förskollärarna instämde i fördelarna kring åtgärdsprogram 
och att de inte instämde i nackdelarna.  
     
Resultatet tolkas och diskuteras i kommande avsnitt. 
 

Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka förekomsten av åtgärdsprogram i de kommunala förskolorna 
i Varbergs kommun. Syften uppkom eftersom vår erfarenhet inom området är begränsad. 
Frågorna kring åtgärdsprogram var många men svaren få. Tanken med studien var även att 
relatera åtgärdsprogram till pedagogers erfarenhet och hur de resonerar kring dessa. Målet var 
också att se vilka bakgrundsvariabler som spelar in gällande de barn som har ett 
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åtgärdsprogram. Syfte och frågeställningar har besvarats i studien och flera slutsatser gjorts i 
samband med det färdiga resultatet.  
 
Dels visar resultatet att utav de undersökta 1429 barnen som rektorerna ansvara för, så har 19 
ett åtgärdsprogram upprättat. Kön är den bakgrundsvariabel som resultatet visar har störst 
påverkan över vilka barn som får ett åtgärdsprogram. Sambandet mellan ålder eller diagnos 
och antal åtgärdsprogram följer inget tydligt mönster. Förskolelärarnas svar skilde sig dock 
från rektorernas, då de trodde på en tydligare koppling mellan bakgrundsvariablerna och antal 
åtgärdsprogram. Vi drar även slutsatsen att pedagoger är positiva till åtgärdsprogram i 
förskolan.   
 
Diskussionsavsnittet presenteras genom olika underrubriker och har utgångspunkt i studiens 
syfte. I metoddiskussionen diskuteras valet av enkät och dess konstruktion. Vidare tolkas 
resultatet utifrån studiens syfte, tidigare litteratur och egna tankar. Resultatet kommer även att 
knytas till Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologi. Därefter presenteras pedagogiska 
konsekvenser utifrån studiens resultat samt en avslutning där förslag till ny forskning 
redovisas. 
 

Metoddiskussion 
Då syfte och frågeställningar kunnat besvaras motiverar det valet av enkät som redskap, samt 
en kvantitativ ansatts. Intervjuer hade kunnat ger en mer detaljerad bild över förskollärarnas 
tankar kring åtgärdsprogram, vi ansåg det dock inte möjligt att då nå ett stort antal 
respondenter. 
 
En enkätundersökning med fasta svarsalternativ underlättade sammanställningen av resultatet 
Utformningen av svarsalternativen gjordes med hjälp av en pilotstudie innefattande fem 
förskollärare. Dessa intervjuades gällande för och nackdelar med åtgärdsprogram i förskolan. 
Deras svar resulterade i ändringar kring de fasta svarsalternativen i den färdiga enkäten Vår 
slutsatts är att detta har stärkt studiens validitet då, påståenden blivit relevanta. En analys och 
tolkning visar dock att fler frågor kunnat utveckla resultatet mer. Exempel på frågor till 
rektorerna är, vem tar initiativ till att åtgärdsprogram skrivs? Har alla barn med diagnos ett 
åtgärdsprogram? De barnen utan diagnos, är de under utredning?  
 
Förskollärarnas enkät skickades ut till 3 förskolor i varje område inom kommunen. Detta för 
att få en jämn spridning. Då tanken var att få en spridning gällande erfarenhet inom olika 
åldrar, ombads en förskolelärare på yngre och en på äldreavdelning att svara. 
 
Vi ställer oss dock tveksamma till om missivbrevet till pedagogerna missuppfattades. 
Direktiven var att ”1 förskollärare som arbetar på yngreavdelning och 1 på äldreavdelning 
deltar i studien. Är inte detta möjligt vill vi att 2 valfria förskollärare svarar på enkäten.” Från 
fyra av förskolorna skickades endast en enkät tillbaka. Vår tolkning är att de förskolor som 
inte har både yngreavdelning och äldreavdelning skickat en enkät tillbaka. Risken finns även 
att pga. tidsbrist eller andra omständigheter har inte förskollärarna svarat på mer än en enkät, 
eller att två förskollärare svarat gemensamt.   
 
Enkäterna till förskollärarna har interna bortfall. Flertalet av bortfallen finns under frågan om 
fördelar och nackdelar med att skriva åtgärdsprogram. Kring påståendet om ”specialpedagog 
blir inblandad” är bortfallet hela 5 av 28. Vi ställer oss dock frågan till skälet för detta, då 
kategorin ” ingen uppfattning” förekommer.  
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Anledning till att bortfallet bland rektorerna är relativt litet, kan bero på att ett kort 
svarsdatum sattes på enkäterna. Enkäten var kortfattad, lättöverskådlig utan krav på egna 
tankar och reflektioner, detta kan ha bidragit till ett stort svarsantal. Till samtliga förskolor 
gjordes ett telefonsamtal, något som också kan ha påverkat antal svarande förskolelärare. 
 

Resultat diskussion 

För vilka barn skrivs åtgärdsprogrammen? 
En del av syftet i studien var som tidigare nämnts att undersöka antal åtgärdsprogram i 
Varbergs kommun. Resultatet visade att av de 1429 barn studien omfattar så har 19 ett 
åtgärdsprogram upprättat. Detta antal var större än vad vi förväntat oss, då vi antog att det var 
väldigt sällsynt med åtgärdsprogram i förskolan. 
 
Resultatet visade att alla svarande pedagoger svarat att barn med diagnos ofta eller vanligen 
har ett åtgärdsprogram. Rektorernas svar visar att av de 19 barn med åtgärdsprogram så har 
nio barn en diagnos. Vi tror att många diagnoser sällan sätts i förskolan, eftersom 
problematiken kanske inte blir synlig innan barnen kommer upp i skolåldern. Där ställs högre 
krav på anpassning och disciplin, vilket kan leda till att diagnoser som ADHD/Damp samt 
autism sätts. De fysiska funktionshindren, diagnostiseras däremot tidigt (ofta redan vid 
födseln). De är dessa vi tror är representerade i resultatet. Det finns både för- och nackdelar 
med att sätta in insatser tidigt kring de barn med och utan diagnos. Om barnet får en diagnos 
tidigt minskar risken för sekundära problem i familjen genom att föräldrarna får en större 
förståelse för barnet, enligt Gillberg (1999, 2005). Medan Kärfve (2000) menar att 
livssituationen för barn med diagnos försämras, barnet får lägre självförtroende och 
självkänsla. 
 
Anmärkningsvärt är att för de barn som inte har en diagnos, utan är i tillfälliga svårigheter 
svarade 20 av 27 pedagoger att det är sällsynt med åtgärdsprogram. Detta trots att Lpfö 98 
belyser vikten av att alla barn skall få det stöd de behöver oavsett om behovet är tillfälligt 
eller varaktigt. Asp-Onsjös (2006) studie visar att utav tio barn med åtgärdsprogram, har nio 
ingen diagnos. Vår studie visar att 10 av de 19 barn med åtgärdsprogram inte har en diagnos. 
Vår erfarenhet och tankar var att utåtagerande barn samt andra barn som tillfälligt är i behov 
att särskilt stöd, inte får de stöd och resurser de är i behov av. Att de barnen ofta ”blir 
problemet”, istället för att se de bakomliggande orsakerna och miljöns påverkan. Resultatet 
tycker vi visar det motsatta. Det som är positivt med åtgärdsprogram för dessa barn är att 
fokus hamnar kring lösningar för barnet vilket då leder till det bästa utfallet. 
 
Endast en förskolelärare svarade att det är vanligt med åtgärdsprogram för barn 1-3 år (i 
behov av särskilt stöd). Inledningen belyser vår oro över att tidigt placera in barnen i olika 
fack, där barnet får en stämpel. Denna stämpel kan sedan följa barnet och är svår att bli av 
med. Oron finns också att särskilda åtgärder kan påverka barnets självförtroende och relation 
till kompisar, men även barnets relation till förskolan och skolan. Skolverket (2001) menar att 
det också är lätt att hamna i ett bristtänkande som leder till låga krav och förväntningar på 
barnet. Resultatet visade att hela nio av de 19 barn som har ett åtgärdsprogram var under 3 år 
då de fick sitt första. De negativa aspekter vi belyst behöver inte vara övervägande då det 
även finns ett flertal positiva aspekter (något vi nämnt tidigare i studien). Skolverket (2001) 
skriver att åtgärder skall sättas in tidigt för att stoppa den negativa utvecklingen. Dessa olika 
infallsvinklar skall vägas in och tas i beaktning så bästa utfall för barnet sker.  
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Studien visade att 16  av de 19 barn med åtgärdsprogram är pojkar, endast tre är flickor. En 
majoritet av pedagogerna svarade att det inte fanns någon skillnad mellan könen, ingen 
svarade att flickor är överrepresenterade. Här ställer vi oss frågande till hur pedagogernas svar 
kring könets betydelse och rektorernas svar gällande dessa kan skilja så mycket. En tanke är 
att genusfrågan har fått stor uppmärksamhet i förskolorna, vilket kan leda till att pedagogerna 
vill uttala sig korrekt, istället för att förhålla sig till hur verksamheten faktiskt ser ut. Haug 
(1998), Persson (2001a) och Asp-Onsjö (2006) menar att kön har betydelse för vilka som får 
specialpedagogiska resurser. Asp-Onsjös (2006) studie visar att dubbelt så många pojkar än 
flickor har åtgärdsprogram. Inom området autism och ADHD är pojkar överrepresenterade 
(Gillberg 1999 och Beckman & Fernell 2007). Våra erfarenheter stämmer väl överrens med 
resultatet att pojkar är överrepresenterade gällande att vara i behov av särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. 
 
Intressant är att Skårbrevik (2002) drar slutsatsen att endast arvet har betydelse för att fler 
pojkar än flickor har behov av specialpedagogiska resurser i förskolan. Även i skolan är arvet 
en faktor som påverkar pojkars behov av extra stöd gentemot flickors. Andra faktorer som 
tillkommer i skolan är verksamhetens utformning och den pedagogiska miljön. Vår tolkning 
blir då att förskolan är bättre på att tillgodose de individuella behov som finns mellan könen. 
Detta anser vi är värt att betona.  
 

Vilka är inblandade i processen kring åtgärdsprogrammen? 
Att 44 % av pedagogerna har arbetat i mer än 15 år visar på stor erfarenhet.  Nio av 26 
svarande har erfarenhet i att skriva åtgärdsprogram, detta är enligt Öhlmér (2004) väsentligt 
då det behövs kompetens/erfarenhet inom området för att skriva ett bra åtgärdsprogram. 
Kinge (1999) syftar på att det finns en risk att åtgärdsprogrammen får fokus på barnets fel och 
brister. Detta är något som kan minimeras med erfarenhet i att ha skrivit åtgärdsprogram eller 
arbetat på förskola länge och tidigare mött barn i behov av särskilt stöd. Erfarenhet är också 
en fördel när stöd och resurser erbjuds för barnet.  
 
Rektorerna skall fungera som en samordnare mellan förskollärarna och andra parter som är 
involverade i processen kring åtgärdsprogrammen. Perssons (2001a) studie visar att i endast 
30 % av fallen, är rektorerna i skolan involverade i skrivandet av åtgärdsprogram. Detta trots 
att både grundskoleförordningen och skollagen menar att rektorn skall vara delaktig och är 
ytterst ansvarig för att styrdokumenten följs. Om detsamma gäller förskolan, kan vi då vara 
säkra på att rektorerna ens vet om åtgärdsprogram skrivs, om de inte är delaktiga i processen?  
 

Fördelar och nackdelar 
Resultatet visade att de flesta förskollärare instämmer helt eller delvis i alla påstående 
gällande fördelar med åtgärdsprogram. Analysen av resultatet kring nackdelar visar dock att 
övervägande del av pedagogerna inte instämmer i dessa påståenden. Endast i kategorierna 
”Det krävs mycket kunskap för att skriva åtgärdsprogram” och ”åtgärdsprogrammet följer 
barnet” väger det över för respondenter som svarat instämmande, mot dem som inte håller 
med. 
 
Resultat förvånar oss då svarsalternativen framkommit under en pilotstudie med fem 
förskollärare. Påståendena är deras svar gällande tankar och åsikter kring åtgärdsprogram, 
något som också stämmer överrens med våra. Flera forskare stödjer detta. Kinge (1999) 
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tycker det är lätt att missa de bakomliggande orsakerna till problemen. Hon menar vidare att 
barnen lever upp till den stämpel de får, genom ett negativt beteende. Öhlmér (2004) ställer 
sig frågande till om förskollärare har den kunskap som krävs för att skriva ett åtgärdsprogram. 
Kärfve (2000) tror risken finns att förskollärarna har ett negativt synsätt. De kan då se barnet 
som ett med sitt problem, vilket i sin tur detta leder till att de dömer barnet. 
 
Svaren visar att förskollärarna instämmer i fördelar kring åtgärdsprogram, men inte i 
nackdelar. Vår tolkning blir då att det finns en positiv inställning till åtgärdsprogram i 
förskolorna. En aspekt är dock att det är lättare att hålla med om fördelar än om nackdelar, 
vilket kan ha påverkat svaren av pedagogerna. Barn är olika individer och uppfattar stöden på 
olika sätt. Beroende om du lyfter nackdelarna eller fördelarna med åtgärdsprogram så blir 
konsekvenserna för barnet olika. Debattens forskare är överrens om att behoven och 
upplevelserna kring stöd och åtgärder är individuella och det finns ingen fast mall att använda 
sig utav. (Persson 2001b; Haug 1998; Kärfve 2000; Gillberg 1999) 
 

Tolkning av resultatet med hjälp av Bronfenbrenner 
De 19 barn som har ett åtgärdsprogram upprättat placerar vi i mitten av Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska modell. Denna mall anser vi visar vilken påverkan yttre faktorer har 
för barns utveckling. Enligt oss lägger många forskare inte tillräckligt fokus på miljön runt 
barnet. Läggs stor fokus på barnets gener, arv eller fel och brister missas att sätta barnet i ett 
sammanhang där yttre faktorer påverkar barnet. 
 
Sätter förskolelärarna barnet i centrum i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska mall?, eller 
hamnar fokus på exempelvis de själva där deras situation är i centrum? Vår erfarenhet är dock 
att barnet ofta sätts i centrum, men då är det barnets problem som det fokuseras kring. Det är 
lätt att sätta likhetstecken mellan barnet och problemet. Vad som då missas är att kritiska 
granska sitt eget ansvar och den påverkan verksamheten har på barnet. 
 
Rektorer, föräldrar, specialpedagoger samt förskollärare som medverkar under utformningen 
av åtgärdsprogrammen har en påverkan på barnet. Påverkningen sker direkt om barnet är 
delaktig i processen, något som Kinge (1999) och Öhlmér (2004) menar är att föredra. 
Indirekt om åtgärdsprogrammet skriv utan barnets medverkan. Beroende av den direkta eller 
indirekta påverkan så hamnar dessa personer i micro eller exosystemet. Gemensamt är dock 
att de har en påverkan över barnets situation och utveckling. 
 
Bronfenbrenner (1979) menar alltså att personer i barnets närhet har stor inverkan på barnet. 
Om förskollärarna tycker att en utredning eller ett åtgärdsprogram skall göras, så påverkar det 
barnet, något både Kärfve (2000) och Gillberg (1999) stödjer.  
 
Diskussionen visar på hur faktorer i miljön, både i närmiljön och ett i vidare perspektiv 
påverkar barnet och dess utveckling. Därför vill vi som avslutning betona att som 
Bronfenbrenners modell visar så har miljön betydelse och måste finnas i åtanke när beslut om 
barns bästa tas. De pedagogiska konsekvenser resultatet leder till kommer att belysas i nästa 
avsnitt. 
 

Pedagogiska konsekvenser 
Förskollärarna är de som möter barnen dagligen i den pedagogiska verksamheten. 
Specialpedagoger, psykologer och rektorer kan alla vara stor hjälp i mötet med barn i behov 
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av särskilt stöd. Haug (1998) menar dock att denna resurs inte används på rätt sätt. Eftersom 
rektorernas och förskolelärarnas svar skiljer sig åt, anser vi detta samarbete kan och bör 
förbättras. Detta gäller inte bara rektorer och pedagoger, utan då även specialpedagogen och 
psykologer med deras kunskap, metoder och erfarenheter. Alla dessa komponenter tror vi kan 
bidra med sin kunskap. 
 
Resultatet i studien och vår pilotstudie visar att tankar, åsikter och erfarenhet skiljer sig 
mycket åt även pedagogerna emellan. Detta är för oss rimligt eftersom lärarutbildningen 
erbjuder lite kunskap inom området, vad åtgärdsprogram är och hur det skrivs på bästa sätt. 
Detta borde självklart ändras, men kompetensen tror vi ändå finns på arbetsplatserna. 
Pedagoger med erfarenhet samt inkopplade specialpedagoger, bör informera berörd personal i 
barnets omgivning. Då kan de i sin tur komma bättre förberedda nästa gång ett 
åtgärdsprogram skall upprättas.  
 
Vad får då resultatet att pojkar är överrepresenterade när det gäller antal åtgärdsprogram för 
pedagogiska konsekvenser? En konsekvens som vi vill betona är att se till hur verksamheten 
fungerar inom detta område. Möter miljön och den pedagogiska verksamheten pojkars behov 
på samma sätt som flickors? Det är även viktigt att verksamheten är under konstant förändring 
då barngruppen och behoven ständigt varierar. Vi vill poängtera att alla barn är olika, med 
olika behov och förutsättningar. Dessa olikheter bör inte ses som en nackdel eller ett problem 
utan som en styrka och tillgång för barngruppen. 
 
Ett åtgärdsprogram i sig ger också pedagogiska konsekvenser. Genom att åtgärdsprogram 
skrivs får pedagogerna konkreta åtgärder/mål att arbeta som ger direkt påverkning av det 
arbetssätt pedagogerna använder sig utav. Ett ”bra” skrivet åtgärdsprogram, som innehåller 
relevanta åtgärder/mål, kan leda till en positiv pedagogisk förändring för barnet, något som 
Öhlmér (2004) också betonar.   
 

Förslag på ny forskning 
Studiens syfte samt frågeställningar är besvarade. Det finns dock relativt lite forskning gjord 
kring åtgärdsprogram, stöd samt resurser i förskolan. Det hade varit intressant, att med 
utgångspunkt i denna studie undersökt om framsteg kunnat synliggöras för de barn med 
åtgärdsprogram. Detta hade då kunnat styrka eller avvisa användandet av åtgärdsprogram. 
Förskollärarnas delaktighet i processen kring åtgärdsprogram är ett förslag som kan belysas 
närmare. Barnens egna erfarenheter av att vara i behov av särskilt stöd med och utan 
åtgärdsprogram är också ett möjligt område för vidare studier. Detta är något denna 
undersökning inte har belyst, men som varit en intressant aspekt och viktig i diskussionen om 
åtgärdsprogrammens vara eller inte vara i förskolan. Det är ju barnets bästa som skall vara 
utgångspunkt och det är då viktigt att de är med i processen.  
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Tack till 
Vi vill tacka berörda rektorer samt förskollärare, som tog sig tid att fylla i enkäten. Utan er 
hade inte denna studie varit möjlig att genomföra. 

Förskollärarna som deltog i pilotstudien har varit till stor hjälp för studien vilket vi är väldigt 
tacksamma för.  

Vi vill även tacka vår handledare Mary Larner för synpunkter, snabba svar och allt stöd. Din 
kunskap har varit ovärderlig. 

Bibliotekarierna på Campus i Varberg har varit till stor hjälp gällande fjärrlån samt 
internetsök. De är alltid positiva och har ett trevligt bemötande.  

Ett sista tack riktar vi till receptionen på campus för hjälp med kuvert samt utskick av 
enkäterna. 
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Bilaga 1 – Missivbrev till förskollärarna 
 
 
 
 
 
 

Varberg den 13 november 2007 
 
 
Enkätstudie gällande användning av åtgärdsprogram i varbergs kommunala 
förskolor. 
 
Vi är 2 studenter som skriver vår C-uppsatts på lärarutbildningen i Borås. Syftet är att 
undersöka användning av åtgärdsprogram i Varbergs kommunala förskolor. Önskan är att 1 
förskollärare som arbetar på yngreavdelning och 1 på äldreavdelning deltar i studien. Är inte 
detta möjligt vill vi att 2 valfria förskollärare svarar på enkäten.       
 
Vår förhoppning är att du finner tid att svara på enkäten. Förskolan har blivit slumpmässigt 
utvald men det är ytterst värdefullt för oss att just du deltar i studien. 
 
Enkäten är anonym och vi kommer att vara noggranna med att behålla anonymiteten så att 
ingen identifiering blir möjlig, Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska principer. 
 
Svar önskas senast 23/11. Återsänd enkäterna i bifogat kuvert. 
Vi hoppas verkligen att du vill medverka i vår undersökning och vi tackar varmast för ditt 
deltagande. 
 
Vid frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till oss. 
 
Veronica      XXXXXXX    sXXXXX@utb.hb.se 
Lisa              XXXXXXX    sXXXXX@utb.hb.se



Bilaga 2 – Missivbrev till rektorerna   
 
 
 
 
 
 

Varberg den 13 november 2007  
 
 
Enkätstudie gällande användning av åtgärdsprogram i varbergs kommunala 
förskolor. 
 
Vi är 2 studenter som skriver vår C-uppsatts på lärarutbildningen i Borås. Syftet är att 
undersöka användning av åtgärdsprogram i Varbergs kommunala förskolor. 
 
Vår förhoppning är att du som rektor finner tid att svara på enkäten. Alla rektorer i Varbergs 
kommun blir tillfrågade att medverka, det är ytterst värdefullt för oss att just du deltar i 
studien, då vi vill få en bild över hela kommunen.  
 
Vi kommer att vara noggranna med att vara konfidentiella så att ingen identifiering i studien 
blir möjlig. Vi kommer att följa Vetenskapsrådets etiska principer. 
 
Svar önskas senast 23/11. Återsänd enkät i bifogat kuvert. 
Vi hoppas verkligen att du vill medverka i vår undersökning och vi tackar varmast för ditt 
deltagande. 
 
Vid frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till oss. 
 
Veronica             XXXXXXXX    sXXXXXX@utb.hb.se 
Lisa             XXXXXXXX   sXXXXXX@utb.hb.se



Bilaga 3 – Enkät till förskollärarna  
 
 
 

      
 
 

Varberg den 13 November  
 
 
 
 
 
1. Vilken ålder är det på den avdelning du arbetar på? 
 
   1-3år  3-5år  1-5år  Annat 
 
 
2.  Hur länge har du arbetat på förskola? 
 
   1-5år  5-10år  10-15år  Mer är 15 år 
 
 
 3. Har du någon erfarenhet i att skriva åtgärdsprogram? 
 
   Ja   Nej      
   
  Om NEJ, gå vidare till fråga 5. 
  Om JA hur många har du skrivit? 
 
  Antal:………………………………………………………………………………………. 
 
 
4. Har du fått något stöd i att skriva åtgärdsprogram? 
 
   Ja 
  Vad/vilket?............................................................................................................................. 
 
  …………………………………………………………………………………………… 
 
  Har du önskat mer, i så fall vad?........................................................................................... 
 
  ............................................................................................................................................... 
 
  Nej  
  Önskar du att du fått något stöd, i så fall vad?...................................................................... 
 
  ............................................................................................................................................... 
 



 
 5. För vilka barn tror du det skrivs åtgärdsprogram? 
 
                                                             Aldrig           Sällan             Ofta             Alltid 
  Barn med diagnos      
 
 Barn under utredning      
          
. Barn i tillfälliga svårigheter      
  (t.ex. utåtagerande barn,  
  inåtvända barn eller barn  
  med föräldrar i skilsmässa) 
  
  
6. Vid vilken ålder tror du det skrivs åtgärdsprogram för barn i behov av särskilt stöd? 
 
                                                            Aldrig           Sällan           Vanligt 
  1-3år    
  
  3-5år    
 
  Äldre än 5år    
   
 
 7. Tror du det finns någon skillnad gällande kön och antal åtgärdsprogram? 
 
   Ja, fler pojkar har åtgärdsprogram 
 
   Ja, fler flickor har åtgärdsprogram  
 
   Ingen skillnad 
 
 
 8. Vad tycker/tror du det finns för fördelar med åtgärdsprogram? 
 
                                                          Stämmer        Stämmer      Stämmer        Stämmer       Ingen upp- 
                                                                           helt             delvis          knappast         inte alls         fattning 
 
  Vet/ser inga fördelar      
 
  Vi kan följa upp barnet      
  på ett bra sätt 
 
  Vi kan se framstegen       
  hos barnet 
 
 
 
 



 
  Vad tycker/tror du det finns för fördelar med åtgärdsprogram? 
 
                                                         Stämmer        Stämmer      Stämmer        Stämmer       Ingen upp- 
                                                                          helt             delvis          knappast         inte alls         fattning 
 
  Vi får fokus på problemen      
 
  Vi får det nedskrivet       
  och dokumenterat 
 
  Specialpedagog blir inkopplad      
 
  Vi kan lättare se när det        
  fungerar för barnet 
 
  Vi kan påvisa för vårdnads-      
  havare vad vi gör/arbetar med 
 
  Vi utgår från barnet,       
  inte diagnosen/problematiken 
   
 
 9. Vad tycker/tror du det finns för nackdelar med åtgärdsprogram? 
 
                                                         Stämmer       Stämmer       Stämmer        Stämmer      ingen upp- 
                                                                         helt              delvis          knappast         inte alls         fattning 
 
  Vet/ser inga nackdelar       
 
  Det krävs mycket kunskap       
  för att skriva åtgärdsprogram 
 
  Barnet får en stämpel      
 
  Åtgärdsprogrammet följer      
  barnet 
 
  Ordet åtgärdsprogram låter      
  negativt 
 
  Det är märkvärdigt och      
  krångligt 
 
  Vi dömer barnet      
      
 
    Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten.



Bilaga 4 – Enkät till rektorerna  
 

 
 
 
 

Varberg den 13 November 2007  
 

 
 
 
 1. Hur många förskolor är du rektor för? 
 
 Antal förskolor ..............................................................................................................  
 
 
 2. Antal barn som är inskrivna på de/dessa förskolor. 
 
  Antal barn......................................................................................................................  
 
 
 3. Är det något utav dessa barn som har fått ett åtgärdsprogram upprättat under 
  vårterminen 2007? 
 
  Ja 
 
  Nej 
 Om NEJ, gå vidare till fråga 7. 
 
 Om JA, hur många?  
 
 Antal barn......................................................................................................................  
 
 
 4. Vilken ålder och kön har dessa barn? (Skriv ut t.ex. F,4  P,3) 
 
 .......................................................................................................................................  
 
 
 5.. Vid vilken ålder fick de/dessa barn sitt första åtgärdsprogram?  
 
 .......................................................................................................................................  
 
 
 6. Vilka av dessa barn som har åtgärdsprogram har en diagnos? (Skriv ut t.ex. F,4  P,3) 
 
 .......................................................................................................................................  
 



 
 7.  Har ni riktlinjer för NÄR åtgärdsprogram skrivs? 
 
  Ja  
 Vad/vilka? .....................................................................................................................  
 
 .......................................................................................................................................  
 
  Nej 
 
 
Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten. 
Vi vore väldigt tacksamma om du kan bifoga er åtgärdsprograms mall.  
 


