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Abstrakt  

Författarnas namn: Caroline Ljungberg och Sofie Törnström  

 

Åtgärdsprogram för barn i förskolan  

En studie om pedagogers syn på åtgärdsprogram i förskolan  

 

Remedial measures for children in preschool 

A study about the pedagogical view on remedial measures in pre-schools 

 

                                                                            Antal sidor: (26)   

Abstrakt:  

Examensarbetets syfte var att undersöka pedagogers syn på åtgärdsprogram i förskolan.  

För att nå fram till vårt resultat har vi intervjuat fem förskollärare, två specialpedagoger och 

en förskolechef, där vi har ställt frågor hur pedagogerna ser på bedömning av det enskilda 

barnet. Detta har sedan jämförts med tidigare forskning och teorier. Ett annat syfte var att 

undersöka hur tidigare nämd personal ser på bedömning i förskolan. 

 

Examensarbetet vilar på en kvalitativ undersökningsmetod som innebär en djupare förståelse 

för hur personen tänker kring frågor om åtgärsprogram. Syftet med vår metod handlar om att 

beskriva våra intervjuer med de anställda. Resultatet i vårt examensarbete visade att en del 

pedagoger fortfarande använder sig av åtgärdsprogram men att några av pedagogerna inte 

skriver åtgärdsprogram för barn i förskolan. Anledningarna till att det fortfarande skrivs har vi 

diskuterat om i diskussionsdelen.  

 

Nyckelord: Åtgärdsprogram i förskolan, Bedömning, En förskola för alla  



  

 

 

 

 

Förord  

Vi vill här ta tillfället i akt och tacka vår handledare Per-Eric Nilsson som har bidragit med 

stor hjälp i vårt examensarbete.  

Vi vill tacka de personer som har ställt upp och öppnat dörrarna till sina förskolor och därmed 

gett oss tillfälle att utföra våra intervjuer och vår observation.  
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1 Inledning 
 

Inom vår framtida yrkesroll som förskollärare har styrdokumenten en stor betydelse eftersom 

de är grunden för vår verksamhet. Det är därför som Gadler (2011) belyser att det är viktigt att 

vi tolkar styrdokumenten lika. Hon skriver också att rektorer bör tolka betydelsen av 

styrdokumenten lika och även hur styrdokumenten ska bilda en helhet till en skola för alla. 

Gadler beskriver att rektorerna inte informerar den övriga personalen i skolan vilket leder till 

att kvalitén inte är den samma för alla skolor. Det handlar även om att kommunen måste bli 

bättre på att informera rektorerna på vad det är som gäller för skolan. När det blir ändringar i 

skolan ska personalen bli informerad över vad som har ändrats, men Gadler (2011) skriver att 

detta inte görs. Det innebär att skolorna inte håller samma kvalité. Alla skolor ska känna till 

de styrdokument som finns, alla lärare måste kunna tolka styrdokumentens enskilda texter och 

applicera dem i verksamheten. 

 

I Läroplanen för förskolan 98 reviderad 2010 står de skrivet att " Den pedagogiska 

verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar”(2010:5). Inom vårt yrkesområde som är förskolan vill vi 

undersöka hur pedagoger hanterar barn med behov av särskilt stöd. I detta arbete kommer vi 

att fokusera på åtgärdsprogram som en åtgärd på barn med särskilda behov. Vad är det som 

definierar att pedagoger ska skriva åtgärdsprogram på barn i förskolan och vad är det som 

definierar att det inte ska göras. Vi har valt att skriva om åtgärdsprogram i förskolan för att få 

veta mer kring hur pedagoger tänker när de skriver åtgärsprogram samt inte skriver 

åtgärsprogram. Det som har intresserat oss är att se vad ett åtgärsprogam kan ge för stöd för 

de barn som är i behov av detta men även vilka konsekvenser ett åtgärdsprogram kan leda till. 

Vi vill även se om åtgärdsprogram har stor betydelse för förskollärare och barn i förskolan då 

förskollärarna utgår ifrån olika teorier såsom Piagets och Vygotskij.  

 

1.1 Begreppsdefinition 
 

När vi skriver pedagoger avser vi förskollärare, specialpedagoger och förskolechef. När vi 

skriver förskollärare och barn i texten omfattar det förskolan. När vi skriver lärare och elever 

omfattar det skolan. När det står bedömning innefattar det en utvärdering av barn/ elever som 

individ.  
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1.2 Syfte och frågeställningar  
 

Huvudsyftet med examensarbetet är att undersöka hur förskollärare, specialpedagoger och 

förskolechef från några utvalda kommuner ser på att skriva åtgärdsprogram för barn i 

förskolan. I syftet ingår också att undersöka hur förskollärarna, specialpedagogerna och 

förskolechefen ser på bedömning. 

 

1. Hur ser förskollärare och specialpedagoger på att skriva åtgärdsprogram för barn i 

förskolan? 

2. Hur ser förskollärare och specialpedagoger på bedömning i förskolan? 
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2 Teoriavsnitt 
 

Här följer en genomgång av Piaget och Vygotskijs teorier. Dessa två filosofer har varit 

betydelsefulla för förskolans verksamhet under olika tidsperioder. 

 2.1 Piagets teori 

Jean Piaget var en schweizisk psykolog som var den första forskaren att beskriva och förklara 

barnens utveckling via stadier. Piaget delade in utveckling i olika ålderstadier. Han benämnde 

det första stadiet sensomotoriska stadiet som sträcker sig mellan åldrarna 0- 2 år och handlar 

om sinnesupplevelser och motorik. Det andra stadiet heter proportionella stadiet som sträcker 

sig mellan åldrarna 2-7 år. Det proportionella stadiet handlar om utvecklingen hos barnen, att 

det ska fungera genom att de ska gå ifrån det yttre till det inre, exempelvis då barnen ser en 

stol och sedan tänker på en stol och vad de kan göra med en stol. Det tredje stadiet heter 

operationella stadiet som innefattar barnen 7 -11 år. Piaget anser att barnen börja tänka logiskt 

och praktiskt i det tredje stadiet.  Det sista stadiet heter de formellt operationella stadiet som 

är ifrån 11 år och uppåt som handlar om att barnen ska börja tänka abstrakt och dra egna 

slutsatser (Evenshaug & Hallen, 2009). 

 

Evenshaug och Hallen (2009) beskriver att Piaget var mest intresserad av de fel som barnen 

gjorde, då han ville veta tankeprocessen bakom de svar som barnen uttryckte. Piaget menade 

att han kunde se varje barns utveckling utifrån ålder. Författarna belyser att Piagets första 

stadier innefattade motorik vilket var en stor betydelse för Piagets teori. Piaget menade att han 

tydligt kunde se som det var något barn som hade ett avvikande beteende, genom att han 

delade in vad barnen skulle kunna vid en viss ålder. Arvidsson (1977) menar att om 

pedagoger arbetar utifrån Piagets teori kan de vara praktiskt och enkelt eftersom pedagogerna 

tydligt kan se de olika beteendena hos barnen i det olika i stadierna.  

 

Arvidsson (1977) påpekar risken pedagogerna tar med att arbeta utifrån Piagets teorier är att 

det inte blir en helhetssyn på barnens utveckling. Författaren menar att om pedagogerna följer 

Piagets teorier kan barn som inte ses som normalbegåvade inom dessa stadier blir utanför. 

Författaren beskriver hur förskollärarna arbetade med Piagets teorier på förskolan på 1970 

talet. 
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2.2 Vygotskijs teori  

Lev S Vygotskij var en rysk utvecklingspsykolog som beskrev en sociokulturell syn på den 

kognitiva utvecklingen. Vygotskij (i Evenshaug & Hallen, 2009) menade att fokus ska läggas 

på de barn som upptäcker nya saker genom den dialog de har med sig själva och andra 

människor. För att barnen ska upptäcka nya saker behövs en vägledare, för att visa barnen hur 

de uppför sig i olika situationer. Barnen försöker först förstå vad vägledaren menar i den 

dialog som förs mellan dessa parter, för att sedan kunna vägleda sig själv. Utvecklingen går 

ifrån det sociala till det individuella. Författarna beskriver detta med exempel om ett barn 

skulle ta sig an ett moment själv, måste barnet först varit med om ett liknande sammanhang 

med andra människor för att klara av de moment som skall utföras. De menar att Vygotskijs 

teori handlar om att barnen ska skaffa sig en muntlig tankeförmåga vilket innebär att barnet 

måste uppleva momenten innan de ska kunna lösa sina egna problem. Vygotskij (i Evenshaug 

& Hallen, 2009) menade att barn som har ett starkt jag, har lättare för att lösa sina egna 

problem om de får lära sig det redan ifrån början. Han skriver att barnen ska utvecklas för att 

bli egna individer redan i ett tidigt stadium.  

 

Evenhaug och Hallen (2009) belyser hur Vygotiskijs teorier utformar sig på dagens förskolor. 

De förklarar Vygotskijs beskrivning av den proximala utvecklingszonen som betyder att om 

barnen har svårt att lösa ett problem själva kan de behöva vägledning för att nå resultat. 

Författarna menar att tanken med detta är att barnen ska få en större intellektuell kunskap. 

Den pedagogiska uppgiften är därför mycket viktig när pedagogerna arbetar inom den 

proximala utvecklingszonen, för att kunna stimulera barnens vilja till att samarbeta med 

andra. Vygotskij (1930,2006) beskriver att barnen ska vara kreativa och fantasifulla för att 

utforma ett eget tänk i ett tidigt stadium. Han skrev också att, när barnet stöter på en svårighet 

ska vägledaren inte ge svaret direkt, utan istället ska vägledaren endast ge en uppmuntran till 

att lösa problemet själv.  

 

Evenshaug och Hallen (2009) tar även upp Vygotskijs teorier kring den proximala 

utvecklingszonen som handlar om att pedagogerna ska vara inriktade på barnens individuella 

insatser och se på sig själv som förskollärare istället för på barnet. Vygotskij förklarar att om 

alla förskollärare skulle se de barn som var i behov av mer stöd, skulle pedagogerna kunna 

utforma detta i ett tidigt stadium och barnen skulle då bli självständiga individer tidigare. Om 
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alla förskollärare skulle befinna sig i den proximala utvecklingszonen, skulle det blir lättare 

att se till vilka barn som var i behov av särskilt stöd och de resurser som barnet är i behov av 

skulle tillfredställas direkt (Evenshaug & Hallen, 2009).  
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3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning  

 
Här kommer vi att tydliggöra historien bakom åtgärdsprogram samt vad åtgärdsprogram är 

och hur de utformas på förskolor. I kapitlet kommer även pedagogens roll och syn på barn 

beskrivas samt om det har någon betydelse när pedagogerna skriver åtgärdsprogram i 

förskolan. Slutligen kommer vi att förklara skillnaden mellan bedömning och beskrivning. 

3.1 Historia bakom åtgärdsprogram  

Asp-Onsjö (2008) beskriver att begreppet åtgärdsprogram nämns första gången i en SIA-

utredning år 1974  som betyder skolans inre arbete. Syftet med ett åtgärdsprogram var en 

förändring av skolans insatser där det krävdes en förbättring av situationen för de elever som 

var i behov av särskilt stöd. Uppfattningen av tidigare synsätt skildes åt där det framför allt 

var eleven som skulle anpassa sig efter skolan. Den samordnande specialundervisningen blev 

vanlig i början av 1970-talet då denna utbildning innebar att elever fick sin undervisning i 

särskilda grupper, men detta ifrågasattes också. Det ansågs nu att specialundervisningen 

inträffade på bekostnad av annan undervisning. Därför gjordes en ny uppfattning om att det 

var barnet som skulle åtgärdas istället för att åtgärda verksamheten så den passar alla barn 

detta kommer att benämnas En skola för alla. Skolans inre arbete fokuserade nu på att 

innehållet av undervisningen blev varierat av olika arbetsformar och olika arbetssätt. Det 

ifrågasattes att elever med svårigheter skulle undervisas i enskilda grupper och inte 

tillsammans med de andra i klassen. Efter denna utredning förändrades skolsynen på elever 

som var i behov av särskilt stöd. . Nu har människor en annan uppfattning när det gäller barns 

behov av särskilt stöd. Det är verksamheten som ska anpassas, inte den enskilda eleven. 

Undervisningen började också förändras och ändrades till en mer varierande undervisning 

genom att ha olika arbetsmetoder (Asp-Onsjö,2008).Sedan 2000 har de varit ett krav att 

åtgärdsprogram ska vidtas då en elev är i behov av särskilt stöd eller när eleven inte kommer 

att nå upp till kunskapsmålen. Åtgärdsprogrammen har under de senaste åren förändrats och 

stärkts eftersom det har blivit ett krav (Asp-Onsjö, 2008).  
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Larsson- Swärd (1999) beskriver historian bakom åtgärdsprogram, där hon tar upp att år 1997 

ändrades ansvaret för barn och elever i behov av stöd. Detta innebar att skolan och rektorn bar 

ett ansvar för att skriva åtgärdsprogram om det fanns elever som var i behov av det. 

Tevenborg (2001) menar att åtgärdsprogram stärkte elevernas självförtroende och lärande i 

samtliga skolformer. Rektorn skulle se till att åtgärdsprogram utformas och att det skulle 

komma information om att eleven behöver särskilt stöd, denna information kan komma ifrån 

föräldrarna, personalen eller eleven själv. 

3.2 Vad är ett åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogram skrivs för att barn med särskilt stöd ska få sina behov tillfredställda. 

Skolverket (2008) menar att åtgärdsprogram innehåller en process där uppföljning och 

utvädring görs regelbundet. När ett åtgärdsprogram utformas ska det tydligt stå vilka behov 

barnet har, hur de ska tillgodoses och därefter vilka åtgärder som behövs. Det ska stå vilka 

som har ansvar för vilka åtgärder, det kan handla om vad som ska göras hemma eller vad 

läraren i skolan kan göra (Skolverket, 2008). Öhlmer (2009) menar att det är viktigt att 

pedagogernas åtgärder skrivs med i åtgärdsprogrammet.Skollagen beskriver ”åtgärdsprogram 

som något som ska uträttas om en elev är i behov av särskilt stöd” (2010:800). Det ska 

framgå vilka behov eleven har och hur de ska förbättras och utvecklas.  De ska också 

utvärderas och följas upp efter åtgärdsprogrammet har skrivits. Både eleven och 

vårdnadshavare ska få möjlighet att få vara med när åtgärdsprogrammet skrivs. 

3.3 Hur utformas ett åtgärdsprogram 

Asp-Onsjö (2008) beskriver att åtgärdsprogram skrivs på elever som inte kommer att klara av 

målen för en senare årskurs. Lärarna är skyldiga att skriva åtgärdsprogram om de är oroliga 

över elevens skolutveckling och ser att de inte klarar av dessa mål. Detta innebär att elever 

med särskilda behov ska få ett åtgärdsprogram för att på bäst sätt kunna få den bäst utbildning 

och stöd i undervisningen det behöver. Öhlmer (2009) belyser också att det är viktigt att 

föräldrarna och eleven erbjuder att vara med när ett åtgärdsprogram skrivs i skolan. Det som 

är avgörande för elevens vilja att utvecklas, är att stärka elevens motivation och att arbeta med 

elevens starka sidor för att stärka elevens självförtroende. Öhlmer (2009) menar att en 

utredning av elevens starka och svaga sidor bör göras i samband med åtgärdsprogrammet. 

Lärarna kan då tydligt se vad det är som ligger bakom att eleven har svårigheter för det ena 

och lättare för något annat. Lärarna behöver arbeta med att eleven ska hitta sig själv och 
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acceptera sig själv. Genom att arbeta med sig själv och elevens starka sidor kan eleven då 

lättare att hantera sina svårigheter (Öhlmer 2009). Teveborg (2001) belyser att när 

åtgärdsprogram skrivs är det viktigt att eleven får vara delaktig så att de kan förtydliga sina 

egna åsikter och berätta vad de är bra på och vad de behöver öva på. Åtgärdsprogrammet ska 

utgå ifrån elevens intressen och behov för att elevens egna förutsättningar ska bli 

genomförbara. Något som också är viktigt i skrivprocessen av åtgärdsprogram är att en 

uppföljning görs. Om eleven har gjort framsteg så behöver åtgärdsprogrammet förnyas. Då 

kallas alla in till ett nytt möte som varit deltagande förra gången. Under mötets gång är det 

oftast vårdnadshavare, eleven, rektorn, stödpersonal, och någon lärare som är med (Teveborg 

2001). 

 

Det är viktigt att förstå att barn med diagnoser eller funktionsnedsättningar kan förbättras 

påpekar Öhlmer (2009) Det är därför viktigt att följa upp åtgärdsprogrammet och se om det 

behövs göras några förändringar. Åtgärdsprogram ska utformas efter barnens egna 

förutsättningar, därför ser åtgärdsprogram olika ut. Teveborg (2001) belyser att 

åtgärdsprogram skrivs på barn som har en form av funktionsnedsättning som tillexempel grav 

hörselskada eller synskada, Det handlar om barn som har svårigheter att klara sig i den 

dagliga verksamheten. Författaren menar att det är bra om förskollärarna redan innan skolstart 

har upprätta ett åtgärdsprogram om barnet är i behov av detta. Vem som ska skriva 

åtgärdsprogrammet varierar beroende på hur fort barnens svårigheter upptäcks. När 

åtgärdsprogram har skrivits kan en åtgärd vara att pedagogerna tar kontakt med logoped, 

sjukgymnast eller att en assistent kallas in. Assistenten är till för att hjälpa barnet för att klara 

av den dagliga verksamheten. Pedagogerna måste anpassa verksamheten till alla barn även de 

barn med en funktionsnedsättning. Det är viktigt att pedagogerna tänker på hur 

undervisningen utformas med tanke på barn med funktionsnedsättning (Teveborg 2001). 

3.4 Den pedagogiska miljöns betydelse för åtgärdsprogram 

Tevenborg (2001) förklarar att åtgärden som behövs göras på barnen ska ha en grund i ett 

åtgärdsprogram och det är rektorns ansvar att det blir gjort. Det kan handla om att miljön 

måste anpassas för barnet. Larsson-Swärd (1999) beskriver istället att det ska vara en 

normalmiljö där alla barn ska kunna vistas trots en funktionsnedsättning. Miljön ska vara 

utvecklande och kunskapsrik där barnen får möjlighet till att utvecklas. Nilholm (2003) 

beskriver begreppen inkludering och integrering. Författaren menar att inkludering är när en 
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skola är organiserad så att alla elever trots olikheter ska kunna delta i skolan. Det betyder att 

om ett barn med en olikhet kommer till förskolan så ska barnet inkluderas och därför måste 

förskolan anpassa miljön så den passar alla. Intergering innebär att de barn som anses vara 

annorlunda ska själva anpassas till den miljö som redan finns.  

 

Förändring i miljön bör göras för barn med funktionsnedsättning anser Teveborg (2001).  

Författare menar att miljön ska utgå ifrån det enskilda barnet och dess behov och 

förutsättningar. Även Larsson-Swärd (1999) anser att miljön ska anpassas till alla, finns det 

barn med en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder skall miljön anpassas så att alla 

kan delta. Innan åtgärdsprogram skrivs för barn med funktionshinder, behövs en kartläggning 

av detta göras. Det är även viktigt att skriva med förutsättningarna i åtgärdsprogrammet för att 

barnet skall klara av den dagliga verksamheten. Kartläggningen är till för att se vilka åtgärder 

som behövs göras i verksamheten, för att barnet ska kunna känna sig delaktig i den miljö som 

skapas.( Larsson – Swärd, 1999) 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) framhåller att den pedagogiska miljön ska vara en 

stimulerad och inspirerad miljö. Författarna belyser att genom den pedagogiska miljön skapar 

barnen ett lustfyllt lärande. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) tar upp att pedagoger 

måste ha en insikt om hur barn utvecklas genom den pedagogiska miljön, för att kunna skapa 

möjligheter för kunskap och lärande för alla barn som deltar. Det handlar om att material och 

utrymme ska finnas så att barnen kan skapa sig ett lärande. Författarna påpekar även i miljön 

skapas relationer och att barn lär sig att samarbeta i grupp. Miljön utvecklar även barnets 

identitet och personlighet. Om pedagogerna förändra miljön är det viktigt att ta hänsyn till 

vilken barnsynen och vilken syn på kunskap och lärande de har. Det är också viktigt att se 

vilka av barnen som vistas i den miljön som man skapats, så att den pedagogiska miljön 

passar alla barn som deltar. 

 

Det gäller att pedagogerna tar tillvara på miljön för barnens växande, där vi kan lägga en 

grund för ett livslångt lärande (Lpfö 98 reviderad 2010). Nordin-Hultman (2009) ifrågasätter 

varför pedagogerna hänger upp sig på barnens brister. Författaren ställer sig frågan varför 

pedagoger i förskolan har det ”gamla” tankesättet kvar. 
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Tankesättet hon skriver om är att pedagogerna tar upp barns brister istället för se de framsteg 

som barnet har gjort i utvecklingen. 

 

Idag formuleras ofta uttrycken en strävan att se till barns kompetenser 

Och så kallade starka sidor. Varför formuleras ändå bilden av 

barnen så ofta i termer av brister och varför är ”felsökningsstrategierna” så starka? 

                                                                                     (Nordin-Hultman, 2009:192) 

 

Nordin-Hultman (2009) ställer sig frågan varför barnen sätts i problematiska situationer, 

istället för att underlätta deras lärande. Författaren har försökt förstå varför pedagogerna 

ställer dessa krav på barnen samt tvingar in dem i de aktiviteter de inte är starka i. Här vill 

Nordin-Hultman att pedagogerna ska lyfta barnets starka sidor och finna den trygghet hos 

barnet där de utstrålar säkerhet och förståelse. Det författaren tar upp är att många pedagoger 

håller kvar vid den gamla utvecklingen, istället för att blicka framåt: Nordin-Hultman (2009) 

belyser att det oftast sitter hos pedagogerna, att de vill förändra saker på förskolan och att det 

inte sitter i väggarna som uttrycket oftast sägs. Författaren menar på att pedagoger kan ta 

hjälp av varandra och förändra rummen, så att även barn med funktionsnedsättningar eller 

funktionshinder kan få samma lärande som de andra barnen. Författaren belyser att detta kan 

utformas genom att göra rummen mer tydliga för barnen, så att de kan finna trygghet för sitt 

växande i förskolan (Nordin-Hultman, 2009). 

3.5 Pedagogens roll samt pedagogens syn på barnen i förskolan 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) förklarar, för att barnen ska få ett rikt lärande, 

måste pedagogerna reflektera över sin barnsyn, för att barnen ska kunna lära och utvecklas. 

När ett problem uppkommer menar författarna att en pedagog ska finnas vid sidan av barnet 

för att stöta och hjälpa barnets behov. Det är viktigt att pedagogerna ser till vilken barnsyn de 

själva har men även att barnen får vara delaktiga och utvärdera sitt eget lärande. Författarna 

belyser också att det är viktigt att barnen få vara med om att utvärdera de aktiviteter som 

gjorts i verksamheten. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) beskriver att det handlar om 

vilken typ av pedagog vi är och utifrån det skapa förutsättningar för att barnen ska utvecklas. 

Det handlar om att pedagoger måste kunna vara observanta och lyssna på barnen. Summer 

(2008) beskriver pedagoger har gått ifrån en barnsyn till en annan, författaren belyser ett 

paradigmskifte som har uppfattningar om barnets utveckling från barnpsykologi till 

barndomspsykologi. Detta innebär att det är en drastisk förändring som sker under en kort 
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tidsperiod. Där har nya tankesätt med gamla tankesätt blandats. Förskollärarna från förr 

arbetade på ett annat sätt än idag där de inte frågade om barnets åsikter eller hur de tänkte. 

Förskollärarna såg då barnet som bräckligt och inkompetent, idag sägs det att förskollärarna 

ser barnet som reselent och kompetent. Summer (2008) menar att en del förskollärare 

fortfarande kan befinna sig i det gamla sättet att undervisa. Här förekommer det också en 

bedömning av vad som är bra för barn inom förskola, skola och familj. Men författaren menar 

att barnsynen behöver förändras till att se barnet som kompetent och reselent där bedömning 

inte förkommer.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) belyser att det är viktigt att låta barnen umgås 

med andra barn, det skapar ett lärande då barn få lära sig att kommunicera med andra och att 

komma överens. Öhlmer (2005) beskriver att det är viktigt att pedagogerna inte behandlar de 

barn som har en funktionsnedsättning annorlunda. Öhlmer (2009) skriver att pedagogernas 

förhållningssätt är viktigt för att barnen ska kunna bli bättre och utvecklas, att pedagogerna 

har en vilja att se att barnen har kompetens och styrkan för att bli bättre. Larsson- Swärd 

(1999) beskriver vikten av att pedagogerna finns där för barn med svårigheter och att dessa 

barn får tillfälle att umgås med andra barn. Vetenskaprådet (2007) förklarar att pedagogerna 

måste ha en bra syn kring de svårigheter som barn i behov av särskilt stöd har. Gennerud och 

Rönnerman (2007) beskriver att pedagogerna förhållningssätt till barn och de övriga 

pedagogerna i arbetsgruppen är en central del av det pedagogiska arbetet. Det handlar om 

vilka värderingar pedagogerna har och vilka pedagogerna handlingar gör.  

 

Larsson-Swärd (1999) påstår att det är viktigt att känna till barnens normala utveckling, att 

pedagogerna behöver kunskaper kring barnets beteende i olika situationer och erfarenheter 

kring samspelet i grupper. Författaren menar att pedagogerna bör studera på hur barn fungerar 

tillsammans med andra barn och skulle då någon anses vara avvikande krävs det 

specialpedagogisk kunskap. Även att de kan använda sig av specialpedagogiska metoder för 

att kunna utveckla barnens avvikande beteende till normalt beteende. För att utveckla dessa 

kunskaper hos pedagogerna är det viktigt att de har fortlöpande utbildning för att kunna arbeta 

med barn som är i behov är särskilt stöd. 
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3.6 Bedömning av verksamhet 

Enligt Skolinspektionens rapport (2011) är många i förskolan rädda att de gör en bedömning 

av det enskilda barnet när de dokumenterar. Det är därför lätt att många förskollärare inte 

dokumenterar alls. Vilken i sin tur gör det svårt för förskollärarna att utvärdera verksamheten 

och se vad barnen har lärt sig. Det handlar inte om att bedöma barnen utan att bedöma 

verksamheten. Att dokumentera varje barn hjälper förskollärarna att utveckla verksamheten 

som möjliggör för barnen att tillägna sig ett lärande (Skolinspektionen 2011). Skolverket 

(2010) skriver att när den reviderade läroplanen (2010) kom så fanns det mål som strävade 

efter att verksamheten ska utvecklas. Vid en dokumentation är det viktigt att den inte används 

som en bedömning av barnen utan som en uppföljning och utvärdering av verksamhet och 

arbetsätt.  

3.7 En skola för alla  

Gadler (2011) skriver om en skola för alla där hon anser att elever som är i behov av särskilt 

stöd inte får behoven tillfredställda om inte skolan inte är statlig. Galder (2011) förklarar där 

med att alla elever inte blir integrerade för sina speciella behov eftersom att det inte är en 

skola för alla. Staten vill att skolorna ska vara en skola för alla men frågan författaren ställer 

sig är om den verkligen blir det. Författaren fortsätter förklara att elever inte blir inkluderade i 

skolan om de har ett avvikande beteende. Även att integreringen inte räcker till genom att de 

resurser som behövs för att undervisa de elever som är i behov av speciellt stöd inte är 

tillräckliga.  

 

Sammanfattning: Vi har beskrivit vad litteraturen säger om åtgärdsprogram och vad den anser 

om den pedagogiska miljöns betydelse. Det har även varit en genomgång av vad 

förskollärarna har för syn på barnen relaterat till åtgärdsprogram. Under detta kapitel har 

läsaren också fått ta del av litteratur som beskriver olika synsätt på åtgärdsprogram.
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4. Metod 

 

Vi kommer i följande kapitel att beskriva val av metod, intervjuförfarande, urval, 

genomförande, tillförlitlighet och äkthet, bearbetning och analys samt forskningsetisk 

principer. Vi avslutar kapitlet med en metodkritisk diskussion.  

4.1 Val av metod  

För att undersöka vad förskollärare, specialpedagoger och förskolechefen har för 

uppfattningar om åtgärdsprogram använde vi oss av en kvalitativ undersökning som enligt 

Larsson (1986) innebär att det skapas en djupare förståelse för hur personen tänker kring 

frågan som ställs. Bryman (2009) belyser även att en kvalitativ undersökningsmetod ger ett 

stort utrymme för uttömmande svar på öppna frågor. Syftet handlar om att beskriva våra 

intervjuer så detaljerat som möjligt, då vi söker svar efter de anställdas uppfattningar om 

åtgärdsprogram. Den sturktuerade observationen utgick ifrån att vara iakttagande, vilket 

betyder att vi inte sade något eller påverkade delatagarna på något sätt .  

4.2 Intervju 

Under intervjuerna använde vi oss av semi-strukturerade intervju som innebär att den som 

intervjuar har en guide med öppna frågor. Detta ger intervjuaren möjlighet att ställa följd 

frågor samt att få en djupare förståelse för pedagogernas perspektiv på åtgärdsprogram. 

(Bryman, 2009).  

4.3 Observation  

Under observationen använde vi och som Bryman (2009) förklarar en strukturell icke 

deltagande observation och som innebär att observationen har fasta regler där observatören 

utgår ifrån en egen nedskriven mall som används under samtalets gång (se bilaga F). Under 

processen gång är vi närvarande men är inte aktiv utan sitter tyst i rummet.  

4.4 Urval 

Vi valde att kontakta nio intervjupersoner där åtta intervjupersoner ville delta. Av de åtta 

personerna var fem förskollärare, två specialpedagoger och en förskolechef. Vi valde att 

genomföra intervjuerna var för sig, för att arbetet skulle bli så effektivt som möjligt. En av oss 
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observerade även när ett barn fick ett åtgärdsprogram tilldelat till sig. Bryman (2009) skriver 

om ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att de personer som valts för intervju finns i 

närheten för vår undersökning. Under både intervjuerna och observationen utgick vi ifrån ett 

bekvämlighetsurval.  

4.5 Genomförande 

Arbetet började med en strukturell observation vilket innebär en nedskriven mall där det står 

vad som ska betraktas under observationens gång. Under observationen var en av oss icke 

deltagande, då ett åtgärdsprogram blev tilldelat till ett barn i förskolan. Därefter fortsatte 

arbetet med intervjuerna, vi ringde till nio intervupersoner där åtta intervjupersoner ville delta. 

Vi bestämde möte med de pedagoger som hade tid för en muntlig intervju. Bryman (2009) 

anser att det är en fördel att använda sig av en bandspelare under intervjutillfället, vilket vi 

också hade förmån att göra. Vi spelade in intervjutillfällena med en mobiltelefon för att vi  

lättare skulle komma ihåg vad som sagts under samtalets gång. Personen som intervjuar kan 

då koncentrera sig på frågorna och svaren. De andra pedagogerna som inte hade möjlighet till 

en muntlig intervju fick besvara samma frågor via e-post där vi informerat dem om de 

forskningsetiska principerna. Vid de muntliga intervjutillfällena genomfördes dessa på 

förskolorna i ett ostört rum. Genomförandet av intervjufrågorna tog ca två timmar per 

intervju. Detta berodde på de öppna frågorna som vi använde oss av, för att på så sätt få så 

utförliga svar som möjligt. 

4.6 Bearbetning och analys  

Efter genomförandet av intervjuerna transkriberade vi materialet vi fått fram. Detta innebär att  

vi lyssnade av varsin bandspelare och skrev ner ord för ord, för att kunna se om materialet var 

något av värde. Vi startade med att göra detta var för sig, och därefter i grupp för att utveckla 

våra tolkningar av det som sagts. På så sätt analyserade vi utsagorna och kunde se likheter och 

olikheter. Vi fokuserade på tre av frågorna som visas i resultatet eftersom de frågorna gav 

intressanta svar. De resterande tre frågorna som inte är med i vårt resultat eller analys är de 

frågor som inte hade något värde för vårt arbete. Frågan kunde vara - Vad anser du 

om handlings planer? Anser du att det är uppbyggt på samma sätt som ett åtgärdsprogram 

eller vad är skillnaden för dig?  De var korta svar i form av vet inte, nej och ibland. De andra 

tre frågorna vi fokuserade på gav svar som skiljde sig åt från de intervjupersoner vi frågade. 

Vi valde därefter att göra diagram av de svar som intervjupersonerna gav, för att lättare kunna 
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påvisa de olika befattningarnas svar. Bearbetningen av observationen gjordes på följande sätt, 

en av oss läste högt då vi tydligt såg vad som sagts under samtalet, den personen som 

lyssnade fick tolka och reflektera sina synpunkter av den litteratur som hade lästs. Vi byttes 

sedan av och gjorde samma sak, vi tolkade sedan våra våra uppfattningar av observationen 

tillsammas och insåg att våra tolkningar stämde överens.  

4.7 Tillförlitlighet och äkthet  

Bryman (2009) förklarar innebörden av tillförlitlighet och äkthet. Bryman belyser att det 

handlar om vilken trovärdighet vi har i vårt arbete. Det handlar även om de resultat vi kommit 

fram till. Det resultat som framställt är det som utgör om det är ett trovärdigt resultat för den 

andra personens ögon (Bryman 2009). Patel och Davidson (1994) tar upp också upp dessa 

begrepp. De förklarar att det handlar om resultatets trovärdighet på de undersökningar som 

gjorts under arbetsprocessen. Författarna förklarar att det även handlar om att ge ett antal 

frågor till intervjupersonerna som syftet i arbetet frågar efter.    

 

Vi var under arbetets gång medvetna om tillförlitlighet och äkthet, för att under processens 

gång kunna utveckla arbetet så att tillförlitligheten och äktheten blir starkare. För att göra 

tillförlitligheten och äktheten stakare granskade vi frågorna individuellt och därefter i grupp. 

Detta gjordes för att diskutera vad och hur vi kom fram till samma resultat. Intervjuerna var 

en viktig faktor, då vi såg att tillförlitligheten ökade på grund av att vi använde oss av ett litet 

område med många intervjupersoner. 

4.8 Etiska principer 

Under arbetet har vi fått ta ställning till olika etiska foskningsprinciper. Vetenskapsrådet 

(2002) och Dimenäs (2007) beskriver fyra olika etiska principer som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att personen som intervjuas måste 

få information om vad den har för roll i arbetet innan personen medverkar. Samtyckeskravet 

innebär att intervjupersonen måste få en möjlighet att själv bestämma om den vill vara 

deltagande eller inte. En annan princip är konfidentialitetskravet som innebär att de som 

intervjuas ska känna att deras namn och deras identitet inte kan spåras, det innebär att de som 

inte är behöriga ska inte kunna ta reda på vilka som medverkat under intervjuerna och att 
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intervjupersonerna är helt anonyma. Den fjärde etiska principen är nyttjandekravet som 

innebär att intervjupersonen får information om att deras svar endast används till 

forskningsändamål vid detta undersökningstillfälle och inte kommer att användas någon 

annanstans (Vetenskapsrådet 2002, Dimenäs, 2007). 

4.9 Metodkritik  

Vi har under arbetets gång förstått att de kunde ha varit bra om vi använt oss av fler än en 

observation. Om vi hade haft fler observationer kunde vi ha sett likheter och olikheter i hur de 

skriver åtgärdsprogram på barn i förskolan. Vi har också under arbetets gång tagit del av 

frågor via e-post, vi har upptäckt att detta gör att det blir svårt att ställa följd frågor.  

Under den muntliga intervjun använde vi en bandspelare vilket Bryman (2009) anser kan vara 

bra eftersom det som sagts kan transkriberas. Denna process kan vara tidskrävande och tar 

mycket av den tid som finns till ens förfogande.  Vi är väl medvetna om att e-postfrågorna 

som skickades ut till de pedagoger som inte kunde medverka i en muntlig intervju, skedde vid 

en dålig tidpunkt för pedagogerna, eftersom de hade fullt upp med julpyssel och 

inskolningssamtal.  
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5 Resultat och analys 

 

I detta kapitel kommer vi att beskriva tre av de sex frågor som ställdes under intervjuns gång. 

Genom den sammanställning som vi gjort av intervjuerna, kommer vi att analysera detta med 

relevant litteratur. Därefter kommer vi dela in frågorna och visa svaren i diagram för att 

därefter ge en förklaring av intervjupersonernas svar. Vi har namngivit pedagogerna efter 

siffor.  

5.1 Vad är ett åtgärdsprogram  

 

Diagrammet ovan påvisar att tre förskollärare och två specialpedagoger samt en förskolechef 

av åtta möjliga, vet vad ett åtgärdsprogram är. Två förskollärare inte har fått någon 

information kring vad ett åtgärdsprogram innebär.  

 

Fem förskollärare förklarar att åtgärdsprogram används som ett dokument för att de lättare ska 

kunna se vilka åtgärder som barnet är i behov av (se bilaga D). De fem förskollärarna 

beskriver hur det går till när ett åtgärsprogram skrivs, det börjar med att förskollärarna 

observerar sin barngrupp. En av förskollärarna belyser med att de uppmärksam på hur barnet 

fungerar enskilt och i grupp. Uppfattar förskollärarna att något barn i barngruppen behöver 

mer stimulans än de andra barnen, så kontaktas en specialpedagog. Specialpedagogen 

kommer ut till förskolan och diskuterar med förskollärarna över vad de sett för svårighet som 
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barnet har. Specialpedagogen använder sig därefter av en observationsmall (se bilaga C). När 

observationsmallen är klar, planera de två pedagogerna tillsammans åtgärder som behöver 

göras i förskolan. När de har enats om åtgärder som behövs i verksamheten, kontaktas barnets 

vårdnadshavare till ett möte. På mötet på förskolan deltar de tre pedagogerna och 

vårdnadshavarna. Förskolläraren berättar för vårdnadshavarna vad det är förskollärarna har 

uppmärksammat och om vårdnadshavarna har sett några likheter av svårigheten i hemmet. 

Specialpedagogen lägger sedan fram alla mallar som finns till för när ett åtgärdsprogram ska 

uträttas. I åtgärdsprogrammet står om de styrkor och svagheter barnet har, samt hur 

pedagogerna ska arbeta vidare med barnet för att nå resultatet. Efter mötet ska dokumentet 

granskas av resursenheten, vilket innebär att pedagogerna skicka dokumentet till denna enhet 

för att kunna påvisa vilka resurser barnet är i behov av på förskolan. Det kan ta upp till tre 

månader innan barnet har fått ett åtgärdsprogram tilldelat sig.  

 

Två av förskollärarna som intervjuades uttryckte att de inte har någon information kring 

åtgärdsprogram och de vill inte kommentera det. De beskriver att åtgärdsprogram är ett 

dokument som de inte kan så mycket om. Specialpedagog 1 menar att ett åtgärdsprogram är 

ett dokument som skrivs om barnen i skolan och som används för elever som är i behov av 

särskilt stöd.  

 

Analys  

Något som uppmärksammades under intervjuerna var att en del förskollärare inte hade någon 

information kring vad ett åtgärdsprogram är för något, medan andra förskollärare visste vad 

det handlar om. Gadler (2011) menar att kommunikationen inte når fram till förskollärarna 

vilket i sin tur leder till att kvalitén brister i förskolan, vilket innebär att det inte blir en 

förskola för alla. Under intervjuerna såg vi också att några pedagoger använde sig av en 

observationsmall när de skrev åtgärdsprogrammet. Detta förklaras med att pedagogerna 

observerade barnet med en mall. I mallen fanns det frågor som skulle undersökas ifall barnet 

kunde det eller inte, om ett barn inte kunde följa observationsmallen skulle pedagogerna se 

vilka åtgärder som barnet var i behov av. Arvidsson (1977) beskriver Piagets teorier där han 

menar att barnets utveckling delas in i stadier och att pedagogerna kollade på vad barnet ska 

kunna i en viss ålder. Mallen pedagogerna använde sig av liknar Piagets tankar kring 

stadierna. 
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5.2 Varför skrivs ett åtgärdsprogram?  

 

Fem av åtta intervjupersoner menar att åtgärdsprogram skrivs eftersom det är lättare att se 

vilka åtgärder det är som ska utföras på barnet, som är behov av särskilt stöd.  Tre 

intervjupersoner säger att de inte skriver åtgärdsprogram på barn i förskolan.  

 

Fem förskollärare menar att åtgärdsprogram skrivs på barn i förskolan. De förklarar att 

förskollärarna skriver detta för att kunna påvisa att de ska få extra resurser till barnet som är i 

behov av särskilt stöd. ”Vi skriver åtgärdsprogram på barn i förskolan eftersom det bli lättare 

att se barnets svårigheter och därmed få rätt resurser” säger Förskollärare 1. Förskollärare 1 

belyser även att det är viktigt att kunna ha ett dokument i form av ett åtgärdsprogram för att få 

föräldrarna att bli mer delaktiga i barnets situation. Tre av pedagogerna menar att de inte 

skriver åtgärdsprogram på barn i förskolan men det fick vi ingen förklaring till. 

Specialpedagog 1 förklarar att skriver ett BSP som står för behandlingsplan. Det handlar om 

barn med ett multihandikapp, där pedagoger skriver ett dokument så att barnet med 

multihandikapp klara av sin vardag. ”Den svåraste uppgiften jag har är att skriva ett BSP 

eftersom så likt ett åtgärdsprogram” säger specialpedagogen 1. 

 

Specialpedagog 1 beskriver även att förskollärarna använde sig av ett krysschema som kan 

jämföras med Tras. Tras är ett material som används på olika sätt i förskolan. En del 

förskollärare använder materialet som en bedömning på det enskilda barnet. Men det menar 
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specialpedagogen att Tras inte ska användas till utan som ett material där förskollärarna kollar 

av hur många barn i gruppen det är som kan en viss sak och hur många det är som inte kan. 

Utifrån detta ska förskollärarna utgå ifrån sig själv och hur de som förskollärare kan stimulera 

de andra barnen som inte förstår uppgiften.” Inom mitt område används inte Tras alls. ” säger 

specialpedagog 1  

 

Analys 

Skolinspektionens rapport från (2011) menar att förskollärare har svårt att dokumententera 

varje barn eftersom förskollärare känner att de bedömer det enskilda barnet. Författaren menar 

att det är viktigt att dokumentera varje barn för att kunna se om det är verksamheten eller 

förskollärarna som skapar lärande för barnen. En av specialpedagogerna menar att 

förskollärarna kan använda dokumentation på fel sätt, tillexempelvis när de använder sig av 

tras. Hon beskriver att många förskollärare använder Tras på fel sätt eftersom de bedömer 

varje barn utifrån denna mall. Specialpedagog 1 belyser att Tras skall använda till att bedöma 

helheten av verksamheten, att förskollärarna se om några barn ligger efter och då kunna 

förändra verksamheten. Specialpedagog 1 påvisar att allt har med vilket synsätt som 

förskollärarna har. 

 

Om det uppstår ett problem med ett barn ska förskollärarna finnas där och stöta och hjälpa till. 

Det handlar om att barnet ska få sina behov tillfredställda. Även Evenshaug och Hallen (2009) 

beskriver att barnet ska få större intellektuell kunskap genom att förskollärarna finns till hands 

för de svårigheter barnet stöter på. Summer (2008) menar att barnet har gått ifrån att ses som 

inkompetent till att ses som kompetent. Förr så skedde bedömning på vad som var bra eller 

mindre för barn, familj och förskola. Idag ses barnet som kompetent och att det inte ska sker 

någon bedömning. Specialpedagog 1 förklarar att förr bedömdes barnen i förskolan, men idag 

har hon fått bort detta synsätt i hennes område. Medan specialpedagog 2 belyser att det är 

viktigt att ha svårigheterna barnet har nedskrivet i ett dokument. För att på så sätt kunna få 

resurser av de tillgångar som barnet är i behov av på förskolan fortare.  

 

Teveborg (2001) beskriver att det är bra om förskollärare upprättar åtgärdsprogram på barn, 

som är i behov av särskilt stöd innan skolstarten. Författaren menar att vem som ska skriva 

åtgärdsprogram beror på vem som upptäcker svårigheterna. Författaren menar att om en 
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förskollärare upptäcker svårigheterna först bör förskolläraren skriva åtgärdsprogrammet, för 

att kunna åtgärda svårigheten direkt.  

 

Våra intervjupersoner anser olika kring detta, tre förskollärare menar att det är lättare att se 

vilka åtgärder barnet ska få om ett åtgärdsprogram uträttats. Specialpedagogen menar att 

åtgärdsprogram i förskolan är som en bedömning, när du skriver åtgärdsprogram så bedömer 

pedagogerna barnen och det ska inte göras på barn i förskolan. En av förskollärarna berättar 

att åtgärdsprogram skrivs i förskolan eftersom barnet är behov av extra resurser. Därför måste 

förskollärarna kunna påvisa detta, och då sker en bedömning av vad barnet ligger och vad 

förskollärarna vill att barnet ska befinna sig, inom en tidsbestämmelse.   

 

Nilholm (2003) beskriver begreppet inkludering, där författaren menar att om det kommer ett 

barn till förskolan som är i behov av särskilt stöd, måste förskollärarna göra så att 

verksamheten passa till alla barn, då blir de en förskola för alla. Fem pedagoger förklarar när 

det uppmärksammas att barnet är i behov av särskilt stöd så vidtas åtgärder så som att skriva 

ett åtgärdsprogram Specialpedagog 1 menar istället att det är verksamheten som ska 

utvärderas som bland annat innefattar den pedagogiska miljön.  
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5.3 Vad verifierar att ni ska skriva åtgärdsprogram och vad verifierar att ni inte ska 

skriva det  

 

Fem av åtta intervjupersoner menar att det som verifierar till att de skriver åtgärdsprogram på 

barn i förskolan, är för att resursteamet i kommunen har sagt det. Specialpedagog 1 beskriver 

istället att de inte skriver åtgärdsprogram på barn i förskolan på grund av att det inte står i 

läroplanen. Två förskollärare beskriver att de inte använder åtgärdsprogram på barn i 

förskolan.  

 

Specialpedagog 1 beskriver också att det tidigare stod i läroplanen och skollagen att detta 

skulle göras, tills läroplanen för förskolan 1998 kom ut. Det skedde då en förändring på 

bedömning genom att förskollärarna inte får bedöma eller utvärdera barnen i förskolan, på så 

sätt skrivs inte ett åtgärdsprogram. Specialpedagogen 1 belyser att det är svårt att få de äldre 

förskollärarna att ändra sin syn på åtgärdsprogram. För att förskollärarna då gick ut med en 

lärarexamen där Piagets teori ingick.  

  

Analys 

Larsson- Swärd (1999) skriver att det är rektorn på förskolan som ska underrätta de övriga i 

personalen om vad ett åtgärdsprogram är för något, och vilka det är som ska få ett 
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åtgärdsprogram tilldelat sig. Fem pedagoger menar däremot att det är resursteamet på 

kommunhuset som bestämmer om det ska skrivas ett åtgärdsprogram för ett barn i förskolan. 

Utbildningsdepartementet (2010) beskriver åtgärdsprogram som något som ska upprättats som 

en elev är behov är särskilt stöd. Även Asp-Onsjö (2009) menar att sedan 2000 har det varit 

ett krav att om en elev inte når upp till ett kunskapsmål så ska ett åtgärdsprogram skrivas. 

Specialpedagog 1 påpekar precis det som litteratur ovan nämner, hon menar att 

åtgärdsprogram varken kan verifieras i skollagen eller i läroplanerna eftersom hon menar att 

de vänder sig till skolan och inte till förskolan.  

5.4 Observation  

Under observationen är förskollärare, specialpedagog och förskolechef samt barnets 

vårdnadshavare med när åtgärdsprogrammet skrivs. Mötet börjar med att förskolläraren 

berättar vad de hade sett under deras observationer på barnet i barngruppen. Vårdnadshavaren 

fick sedan berätta hur de upplever deras barn i hemmet och i förskolan. Specialpedagogen 

visar sedan den observationsmall som de har används sig av när de har observerat barnet (se 

bilagor B, C). Förskolechefen skriver ner det som har sagts under mötets gång, förskolechefen 

kommenterar inget mer än hur vårdnadshavare känner inför detta. Därefter lägger 

förskolechefen över allt ansvar till specialpedagogen och förskollärarna. Under mötet skrivs 

det ner vilka styrkor och svagheter barnet har samt vilka mål barnet ska sträva efter.  När detta 

står skrivet, sker en uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammet med vårdnadshavarna 

för att se om barnets svaga sidor har blivit till det bättre. 

 

Analys  

Efter observationen förklarar pedagogerna de har en uppföljning och utvärdering när de har 

tilldelat ett barn i förskolan ett åtgärdsprogram. Tevenborg (2001) menar att när pedagogerna 

har skrivit ett åtgärdsprogram så ska en uppföljning göras som innebär att de ska se om barnet 

har gjort några framsteg eller om det behöver göras en förändring av åtgärdsprogrammet. Om 

barnet har gjort framsteg ska åtgärdsprogrammet förnyas.  
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6 Diskussion 

  
Något som vi fann intressant, var när vi under granskningen av intervjuerna såg att de var 

drastiska skillnader mellan intervjupersonerna. Vi såg att en av de utvalda kommunerna 

skriver åtgärdsprogram för barn i förskolan, en av de andra kommunerna ansåg att det inte 

skulle skrivas eftersom de inte stod i läroplanen. Vi har då ställt oss frågan: Hur kommer det 

sig att inte alla gör samma sak, att pedagogerna inte ser lika på åtgärdsprogram i förskolan 

trots att alla ska gå efter samma läroplan och skollag. Galder (2011) menar att det är viktigt att 

alla inom förskolan uppfattar styrdokumenten lika, för att förskolans kvalité ska bli likvärdig 

för alla förskolor. Med detta menar vi att det är viktigt att vi tolkar styrdokumenten lika vilket 

vi tydligt ha sett i vårt arbete, då åtgärdsprogam fortfarande skrivs. Detta anser vi kommer att 

leda till att förskolor inte kommer kunna hålla samma kvalité vilket innebär att det inte blir en 

förskola för alla. 

 

Utbildningsdepartementet (2010) skriver att åtgärdsprogram ska uträttas för elever som är i 

behov av särskilt stöd. Även Asp-Onsjö (2008) beskriver att åtgärdsprogram står i 

grundskolförordningen och att de skriver åtgärdsprogram för elever som inte har nått de 

kunskapsmål som eleverna ska sträva efter. Vi har under arbetets gång diskuterat detta och 

sett att de lägger en stor skillnad på vad som är ett barn och vad som är en elev. Vi vill 

tillägga att vi anser att barn finns i förskolan och elever finns i skolan.  Därmed menar vi att 

åtgärdsprogram inte skall skrivas för barn i förskolan om pedagogerna relaterar till 

ovanstående litteratur och våra funderingar över begreppen barn och elever.  

 

Vi har i vårt examensarbete kopplat åtgärdsprogram till bedömning då vi anser att pedagoger 

fokuserar på barnens svagheter istället för de positiva egenskaper hos barnen, när 

pedagogerna skriver åtgärdsprogram för barn i förskolan. Intervjupersonerna beskriver ett 

observationsprotokoll som vi anser är en bedömning med tanke på hur tydligt pedagogerna 

fokusera svagheter och det negativa hos barn. Pedagogerna gör en bedömning av barnets 

förmågor som vi anser är oroväckande med tanke på att förskollärare inte ska bedöma barn i 

förskolan. En av våra frågeställningar är hur pedagoger ser på bedömning i förskolan? Vi har 

sett att pedagogerna inte har samma syn på bedömning i förskolan, då några skriver 

åtgärsprogram och andra inte gör de. Vi tror detta beror på okunskap och att pedagoger inte 

vet hur de ska förhålla sig till barnen och därför bedöms barnen då utgångspunkten är att 

hjälpa barnen vidare i sin utveckling. Vi kopplar även bedömning vidare till skolan där vi 
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anser att om alla pedagogerna i förskola och skola skulle sett bedömning på samma sätt hade 

inte åtgärdsprogram skrivits och bedömning inte varit negativt.  

 

Majoriteten av intervjupersonerna i vår undersökning menar att kommunen vill att 

pedagogerna ska kunna påvisa barnens svårigheter för att få resurser, vilket vi inte håller med 

om. Har barnen koncentrationssvårigheter behövs en extra pedagog för att barnen ska kunna 

få den hjälp barnet är i behov av. Men även att pedagoger som förstår att de inte har 

kunskaper för att hjälpa barnen utan de behöver andra pedagoger som har denna kunskap som 

stimulerar detta barn istället. Varför stämplas barnen när ett åtgärdsprogram blir tilldelat, vi 

anser att när ett åtgärdsprogram görs, gör även pedagogerna en bedömning av det enskilda 

barnet. Nordin- Hultman (2009) menar att idag uttrycks det att pedagogerna ska sträva efter 

att se till barnets kompetenser men ändå är barnets svagheter det som pedagoger lägger fokus 

på, det är därför pedagogerna ska hjälpa de barn som är behov av särskilt stöd inte bedöma 

barnets svagheter, utan istället lyfter de starka sidorna barnet har för att nå fram till den hjälp 

barnet är i behov av. Kommunerna borde sträva efter att tro på sina förskollärare istället för att 

låta dem bedöma och stämpla sina barn i form av ett åtgärdsprogram.   

 

Efter intervjuerna kände vi att en del av förskollärarna går fortfarande efter Piagets teorier 

som enligt Evenshaug och Hallen (2009) innebär att barnen ska utvecklas genom stadier. 

Författarna menar att barnen ska klara av en förmåga vid en viss ålder och gör inte barnen 

detta ses de som avvikande. Vi menar då att det är bra att förskollärarna tidigt kan se vilka 

barn som är i behov av särskilt stöd, men det finns andra sätt att se detta på. Vi menar att det 

handlar om att utgå ifrån sig själv som förskollärare där de bedömer verksamheten och sig 

själv och inte barnet. Når inte barnet en förmåga vid en viss ålder är det inte avvikande, det 

kan handla om mognad och att barnen utvecklas olika. Men om ett barn är i behov av särskilt 

stöd handlar det om att förskolläraren kan hjälpa barnet med de kunskaper förskolläraren har. 

Det är som en av intervjupersonerna förklarade att; när läroplanen 1998 kom ut förändrades 

synen på bedömning, förskollärarna skulle inte längre bedöma barnen i förskolan utan 

bedöma verksamheten. En del av intervjupersonerna anser att det är svårt att få bort denna 

syn, genom att de har gått den gamla lärarutbildningen och använde sig av Piagets teorier. Vi 

anser att pedagoger som inte skriver åtgärdsprogram använder sig av Vygotskijs teorier, där 

bedömning av barn inte förekommer, utan man låter barnet växa fritt och tänka ut svaret själv 

innan hjälp ges.  



  

 

26 

 

Avslutningsvis undrar vi varför pedagoger har en läroplan om de inte följer den? Vi anser att 

läroplanen är till för att tolka och utveckla verksamheten. Tydligt har intervjupersonerna visat 

hur olika de kan tolka läroplanen, genom att vissa förskollärare skriver åtgärdsprogram och 

andra inte. Vi vill kommentera att vi inte anser att åtgärdsprogram ska skrivs för barn i 

förskolan eftersom det inte står i läroplanen eller skollagen. Denna studie stimulerar en 

ytligare fördjupning kring åtgärdsprogram och vidare forskningsfrågor, det vore intressant att 

utöka undersökningen så väl i antal som geografiskt i Sverige.  

 

Sammanfattningsvis vill vi tillägga kopplingen till våra frågeställningar den första är 

Pedagogers syn på åtgärdsprogram där vi har kommit fram till att pedagogernas syn varierar 

och deras syn är inte enig som vi tycker att de borde vara. Vår andra frågeställning angående 

bedömning anser vi fortfarande göras med tanke på att åtgärdsprogran fortfarande finns, men 

även här varierade pedagogers syn på bedömning och vi anser att det inte ska göras.  
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Bilagor A-F 

 
Bilaga A 

Frågor till specialpedagog 

1. Vad är ett åtgärsprogram? 

2.Hur använder man åtgärdsprogram i förskolan ? 

3.Hur använder bedömning i förskolan?  

4.Hur går de till när åtgärdsprogram skrivs?  

5.Vem bestämmer om ett åtgärdsprogram behövs upprättas?  

6.Om det skulle uppstå att ett barn är i behov av extra stöd, hur löser man de då ? 

7.Vilka skriver man åtgärdsprogram på?  

8.Vad skrivs åtgärdsprogram om? 
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Bilaga B 

Frågor till förskollärare  

1. Varför skriver man åtgärdsprogram på barn i förskolan? 

2. Vad är ett åtgärdsprogram för dig? 

3. Hur ser ni på det enskilda barnet kring bedömning?. 

4. Vad styrker att man skriver ett åtgärdsprogram? 

5. Vad anser du om handlings planer? Anser du att det är uppbyggt på samma sätt som ett 

åtgärdsprogram eller vad är skillnaden för dig?  

6. Skriver man åtgärdsprogram på barnen i förskolan idag?   
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Bilaga C 
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Bilaga C 
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Bilaga D 
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Bilaga D 
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Bilaga E 
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Bilaga F 

 

Under observationens gång iaktog jag processens händelser. Hur samtalet fördes mellan de 

olika parterna. De frågor jag hade skrivit ner i min observationsmall var följande;  

 

 Hur mycket utrymme för diskussion har föräldrarna kring åtgärdsprogram? 

 Hur förs dialogen mellan de olika parterna? 

 Får föräldrarna reda på alla observationer som gjorts på deras barn? 

 Är stämmningen mellan de olika parterna positiva? 

 Är alla som är samlade i rummet positiva till att tilldela åtgärdsprogram för barn i 

förskolan?  

 Hur mycket ansvar ligger det på förskollärarna och annan ledningspersonal att utföra 

ett åtgärdsprogram för barn i förskolan? 

 


