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Sammanfattning

Uppsatsen syftar till att undersöka hur åtgärdsprogrammen är utformade i förskolan. Studien 
går  igenom  ett  antal  åtgärdsprogram  och  analyserar  dessa  för  att  få  en  inblick  i  hur 
utformningen ser ut och inom vilka specialpedagogiska diskurser dessa kan sägas tillhöra. 
Studien  är  gjord  på  sju  åtgärdsprogram i  förskolan  med  två  textanalytiska  modeller.  En 
diskursanalys och en innehållsanalys har använts för att få svar på hur åtgärdsprogrammen är 
uppbyggda  och vad de  förmedlar.  Resultaten  liknar  den  forskning som finns  om skolans 
åtgärdsprogram som visar att barnet ofta blir problembärare. Förskolorna blandar åtgärder på 
individ-,  grupp-  och  organisationsnivå  men  barngruppen  ses  inte  som  en  tillgång  i 
dokumenten och åtgärderna riktas inte till fler barn än barnet i behov av särskilt stöd.  
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Inledning

Förskolan har på senare år successivt ökat fokus på barns lärande och utveckling. I och med 
läroplanen för förskolan (Lpfö 98) har förskolans pedagogiska ansvar stärkts. Övergången 
från daghem till förskola är en tydlig indikation på det livslånga lärande som nu också 
förskolan är en del av. Förskolans ansvar och åtaganden finns beskrivna i läroplanen, och  i 
skollagen. Där beskrivs även bemötandet av barn i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogram är 
ett viktigt pedagogiskt verktyg som skolpersonal har för att stötta elever och barn i behov av 
särskilt stöd. I åtgärdsprogram formuleras åtgärder och där anges vem som är ansvarig för 
dessa. Åtgärdsprogram har också riktlinjer från Skolverket att ha en holistisk barnsyn, alltså 
att förskolan också ser till sin egen verksamhet och förutsättning precis som man ser till det 
enskilda barnet. Förskolan har, till skillnad från skolan, inga krav eller lagar som säger att 
man måste skriva åtgärdsprogram men man skriver trots detta åtgärdsprogram för att stötta de 
barn som av någon anledning behöver extra stöd. Avsikten med denna uppsats är att 
undersöka hur åtgärdsprogrammen är uppbyggda i en kommun.

Bakgrund

Åtgärdsprogram ska vara ett pedagogiskt hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd. De 
ska tydliggöra, samverka och medvetandegöra behov som finns och hur man på bästa sätt ska 
kunna stödja individen. Begreppet myntades första gången i SIA-undersökningen om skolans 
inre arbete (SOU 1974:53). Tanken med åtgärdsprogrammens införande var att problematiken 
som förut låg på eleven nu lades på verksamheten, man skulle alltså inrikta sig på att korrigera 
verksamheten och inte korrigera barn. Kritik framkom mot att specialundervisning inkräktade 
på den vanliga undervisningen vilket gjorde att de barn som blev satta på specialundervisning 
missade sina ordinarie lektioner och tappade på så sätt både sammanhanget i undervisningen 
och gemenskapen med kamraterna. Man fokuserade i utredningen på mångfald av 
arbetsformer och arbetssätt och man skulle se relationerna eleverna sinsemellan och mellan 
elever och personal som viktiga aspekter och inte bara som elevens bristfällighet. Fokus 
skulle därmed inte läggas på eleven som problem. Asp-Onsjö (2006, s.26) skriver att det trots 
detta skulle ta 20 år innan kravet på att utarbeta skriftliga åtgärdsprogram skrevs in i 
grundskoleförordningen (SFS 1994: 1194).

Enligt Skolverket (2003) är fördelarna med åtgärdsprogram bland annat att det ger en samlad 
bild av barnet och framförallt att en dialog skapas kring problem och behov. Dessutom 
förtydligas ansvarsfördelningen och det blir ett bra dokument för uppföljning och utvärdering.
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Skolan är ålagd att skriva åtgärdsprogram enligt (SFS 1994:1194, Kap 5, 1 §), vilket 
förskolan inte är. Åtgärdsprogram skrivs dock även i förskolan, men på detta område har 
Skolverket ännu inte gjort någon kvalitetsgranskning. Skolverket nämner i skriften ”Att arbeta 
med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram”  förskolans verksamhet (2001, s.5). Där 
nämns att det ofta finns dokument liknande åtgärdsprogram men att de heter något annat eller 
inte benämns som åtgärdsprogram. Inför studien har ett antal kommunchefer med ansvar för 
förskolan i tre olika kommuner, varav den undersökta kommunen är en, tillfrågats om det 
skrivs åtgärdsprogram i förskolan och svaren har i samtliga fall varit ja, med reservation för 
att man i ett antal kommuner ”ganska nyligen” börjat med detta. I ovan nämnda skrift från 
Skolverket nämns att förskolan genom uppsökande verksamhet ska bereda plats åt barn i 
behov av särskilt stöd vilket kan tolkas som att förskolan är en viktig instans för dessa barn, 
men i övrigt lämnar Skolverket inga rekommendationer om åtgärdsprogram i förskolan. I 
Skolverkets rapport ”Kvalitet i förskolan” (2005) skriver man:

Enligt skollagen har kommunen en skyldighet att genom uppsökande verksamhet
erbjuda barn i behov av särskilt stöd plats i förskola. Barn som av fysiska,
psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den
omsorg som deras speciella behov kräver. I läroplanen betonas förskolans ansvar
för att barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta
stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar (s.33)

Även i denna nyare text talar Skolverket om förskolans ansvar med uppsökande verksamhet 
som i rapporten från 2001 men påpekar också att läroplanen fodrar att förskolor jobbar extra 
med barn i behov av särskilt stöd. En plan bör finnas och olika former av åtgärder bör 
kontrolleras utifrån barnets bästa och förskolans resurser. Skolverket nämner individuella 
lösningar i rapporten men ger framförallt råd om strukturella förändringar som ändrad miljö 
eller mindre barngrupper. Det har gått tolv år sedan förskolan fick sin läroplan och det har inte 
gjorts några studier som studerat innehållet i förskolans åtgärdsprogram.

Åtgärder i styrdokumenten

Läroplanen för förskolan nämner inte åtgärdsprogram men man skriver: 

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till  alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 
eller varaktigt  behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna  
behov och förutsättningar.  Personalens förmåga att  förstå  och samspela med barnet  och få 
föräldrarnas förtroende är viktigt, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med 
svårigheter. Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna  
svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.. (s.5)

Dessutom skriver man att den pedagogiska miljön behöver analyseras och planeras noggrant 
samt att pedagoger bör se helheten kring barnet och dess miljö. Läroplanen beskriver inte vem 
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som ska få stöd,  utan föreskriver  att  den som anses ha behov ska få  detta.  I  Skolverkets 
allmänna råd (2008) står att: 

Orsaker  till  elevers  svårigheter  i  skolan  bör  i  första  hand  sökas  i  deras  möte  med 
undervisningens innehåll och lärandemiljö (s.9)

Dessa råd är skrivna för skolan men de rekommendationer Skolverket ger stämmer väl in på 
det som står i läroplanen för förskolan. Båda dokumenten beskriver verksamheten som en 
gruppaktivitet där barnet ses som både en del av något större, det vill säga en del av gruppen, 
och  som en  individ.  Skolverket  (2003)  tar  upp  dilemmat  med  att  skriva  om strukturella 
förändringar i åtgärdsprogram eftersom dessa är tänkta som individuella dokument, medan 
Skolverket  skriver  i  den fördjupade rapporten  ”Tre  Magiska  G:n” (2001b) om hur  viktig 
omgivningen, i form av kamrater, lärare och skolans organisation, är för eleven. Förskolan ska 
ha en helhetstanke kring barn och deras tid i förskolan och arbetslaget har som ansvar att ”Ge 
stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag” (s.10). Ett 
genomgående tema i läroplanen är leken och gruppens betydelse för utveckling och kunskap 
samt att  barnet  utvecklar  självförtroende,  känner att  det blir  respekterat  och får känna sig 
viktig.

Tidigare Forskning

Jag  har  delat  in  tidigare  forskning  i  två  separata  avsnitt.  I  första  avsnittet  behandlar  jag 
forskningen  om  åtgärdsprogram  medan  andra  avsnittet  är  en  kunskapsöversyn  av  det 
specialpedagogiska fältet. 

Studier om åtgärdsprogram

Dessa studier är de som jag hittat som berör åtgärdsprogram i svensk skola och som anses 
vara relevanta för denna rapport. Relevansen ligger i att de alla belyser problematiken med 
åtgärdsprogram i skolan på olika nivåer. 

Larsson-Swärd  (1994)  intresserar  sig  för  åtgärdsprogram  i  förskolan.  Hennes  studie 
undersöker vilka aktörer som är delaktiga i förskolan när ett sådant program skrivs genom att 
studera åtgärdsprogram. Hon utför också ett projekt där två förskolor får prova på att skriva 
åtgärdsprogram till stöd för sina barn. Syftet med studien är att se om personalen ser någon 
vinst med att arbeta på detta arbetssätt.  Studien är det enda jag kunnat funnit som belyser 
förskolan ingående och studien är gjord då åtgärdsprogram var väldigt ovanliga i förskolan 
och innan förskolans fick sin läroplan. Hennes resultat visar att pedagoger i förskolan såg 
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fördelar med att jobba på detta sätt. Hon såg också att föräldrarnas tankar om barnet sällan 
kom med när dessa dokument skrevs.

I  Skolverkets  kvalitetsgranskning  från  1998  (Skolverket,  1999)  uppmärksammas 
åtgärdsprogram och dessa granskas både genom en enkätstudie och uppföljande fallstudier där 
åtgärdsprogrammens utformning har studerats . Skolverkets granskning ligger som grund för 
den senare forskning som gjorts på fältet. Studiens resultat visade att skolan i hög utsträckning 
gjorde barnet till problembärare och att de vanligaste åtgärderna var enskild färdighetsträning 
eller att man flyttade eleven till mindre grupp. 

Asp-Onsjö har i sin doktorsavhandling ”Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg?” (2006) 
studerat  åtgärdsprogram  i  skolan  i  en  kommun.  Studien  innehåller  en  större 
enkätundersökning. Åtgärdsprogram analyseras sedan i specifika fallstudier där hon utifrån 
specialpedagogisk  forskning  försöker  se  inom  vilka  diskurser  dessa  skrivs  utifrån  ett 
maktperspektiv. Detta betyder att hon studerar vilka som får uttala sig och även vilka ord och 
beskrivningar som följer med när åtgärdsprogram uppdateras. Asp-Onsjö undersöker också 
hur dessa program används i skolorna, dvs om de blir verktyg att jobba efter eller oanvända 
dokument. Asp-Onsjös resultat visar att elever ofta ses som problembärare i de aktuella fallen. 
Hon får också fram att en majoritet av pedagogerna i skolorna anser att fördelarna med att 
skriva åtgärdsprogram överväger nackdelarna det vill säga ökad arbetsbörda med att skriva 
dokument.  Hon  visar  också  på  olika  sätt  pedagogerna  pratar  i  olika  sammanhang.  Till 
exempel visar studien att samtalet i personalgruppen är mer diskuterande till skillnad mot när 
vårdnadshavare är med där pedagogerna mer förmedlar. Studien visar även att föräldrarnas 
perspektiv sällan tas med.

Lahdenperäs  forskningsstudie  ”Invandrarbakgrund  eller  Skolsvårigheter”  bygger  på 
åtgärdsprogram  som  skrivits  av  studenter  inom  ramen  för  en  kurs  i  specialpedagogik. 
Studenterna  var  verksamma  lärare.  Syftet  var  inte  att  studera  dessa  åtgärdsprogram men 
Lahdenperä blev intresserad av hur hennes elever byggde upp dem och utifrån detta byggde 
hon  upp  ett  kategorischema  över  åtgärder  och  vem  som  benämns  som  problembärare  i 
sammanhanget.  Hon såg  att  många,  trots  att  de  var  aktiva  lärare  i  en  studiesituation  där 
Lahdenperä  skulle  bedöma  dem,  gjorde  barnet  till  problembärare  och  att  väldigt  få  av 
eleverna analyserade skolans arbete.

Anna-Karin  Sehlstedt  Ståls  magisterexamensarbete  ”Specialpedagogiska  perspektiv  i 
åtgärdsprogram” (2010) går tillbaka till  ovan nämnda studier. Hennes rapport består av en 
diskursanalys på en skola där elva åtgärdsprogram studerats. Sehlstedt-Stål använder sig av 
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Lahdenperäs (2000) kategoriseringsschema i sin studie. Resultaten visar att större delen av 
åtgärdsprogrammen som skrivs påvisar åtgärder av individuell art. Färdighetsträning är det i 
särklass vanligaste och eleven benämns som problembärare i de flesta fall.

Skolverket gjorde 2003 en större genomgång av åtgärdsprogram i skolorna. Studien innehåller 
en omfattande enkätundersökning. Utifrån denna har man valt positiva exempel;  de skolor 
som svarat mycket positivt på enkätfrågorna, det vill säga där åtgärdsprogram är en viktig del 
av  stödet  till  barn  i  behov  av  särskilt  stöd  och  åtgärdsprogrammen  tar  hänsyn  både  till 
individen och organisationen. Syftet har varit att finna ”goda exempel” och diskutera kring 
dessa för att se hur dessa skolor har byggt upp sin verksamhet. På dessa skolor har man gjort  
fallstudier och gått igenom den dokumentation som finns om eleven, både den som används 
idag men också tidigare dokument och åtgärdsprogram. Man har också intervjuat föräldrar, 
barn och skolpersonal för att få deras perspektiv på hur åtgärdsprogrammen byggts upp och 
vilken effekt deltagarna tycker det har. Det finns en skillnad mellan resultaten i enkätsvaren 
och  fallstudierna.  Till  exempel  skriver  skolorna  att  de  i  åtgärdsprogrammen  inte  bara 
analyserar elevens problem på individnivå utan även på grupp- och organisationsnivå. Detta 
framkommer  inte  i  någon  av  fallstudierna.  Studien  visar  att  skolornas  lösningar  i  stor 
utsträckning är enskild färdighetsträning och mindre grupper. Det är också en övervägande 
majoritet av åtgärdsprogrammen som beskriver barnet som problembärare. 

Specialpedagogisk forskning

Det specialpedagogiska fältet är brokigt och bygger på olika sätt att se på problem och skolan 
som institution. Nedan följer en översyn av fältet som utgör en bakgrund för denna uppsats. 
Översynen gör inte anspråk på att vara heltäckande men ger en bild av specialpedagogikens 
brokiga område. Det finns också en tendens till att författarna värderar sin forskning.

Det  specialpedagogiska  fältet  är  tvärvetenskapligt,  den  hämtar  således  kunskap från olika 
discipliner som till exempel  medicin, psykologi och pedagogik, något som också Atterström 
& Persson (2000)  menar.  Persson (2001) liknar  specialpedagogik  vid  ett  komplement  till 
”vanlig” pedagogik alltså något som används när den vanliga pedagogiska verksamheten inte 
räcker för att nå eleverna.. Asp-Onsjö (2006) beskriver att det generellt finns två motstridiga 
uppfattningar vad gäller specialpedagogik. Den ena betraktar problem som individuella och 
som något som specialpedagoger eller speciallärare ska kompensera. Detta är det historiskt 
mest vanliga synsättet. Den andra synen på specialpedagogik är den som präglar ”En skola för 
alla” och som kommer till uttryck i läroplanerna. Där ses problem i relation till omgivningen 
där alla ska kunna delta i samhället på sina egna villkor. Skolan som organisation ska alltså 
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skapa möjligheter  för  att  inte  stänga  ute  någon på  grund av dess  olikheter.  Haug (1998) 
benämner denna delning det kompensatoriska- och det demokratiska deltagarperspektivet. Det 
kompensatoriska faller inom den första uppfattningen som Asp-Onsjö nämner och handlar om 
att  kompensera  brister  hos  individen.  Det  demokratiska  deltagarperspektivet  lägger 
problematiken på samhällsnivå där skolan ses som en en kulturell mötesplats.

Asp-Onsjö  hänvisar  till  Skidmore  (1999,  2005)  som också  beskriver  olika  perspektiv  på 
specialpedagogik och grundmotsättningen mellan individ och organisation. De begrepp som 
Skidmore  använder  är  psyko-medicinskt,  sociologiskt  och  organisatoriskt  paradigm.  Det 
psyko-medicinska paradigmet kommer från medicin och psykologi och är det historiskt mest 
använda perspektivet. Utmärkande för perspektivet är att problem ses i individen och andra 
möjliga analyser tas inte med.

Asp-Onsjö skriver att Skidmores sociologiska paradigm växte fram vid 1980-talet och är en 
reaktion mot den förenklade synen i det psykomedicinska paradigmet. Det är inte tillräckligt 
för  att  beskriva  problematiken  utan  att  hänfalla  till  subjektivitet  och  oprecision.  Det 
sociologiska paradigmet skiljer sig genom att problem förstås strukturellt och problematiken 
lyfts från individen till en samhällelig nivå. Paradigmet får skolorna att bli medvetna om de 
negativa  stämplingarna  av  barn.  Vid  sidan  av  detta  paradigm  skriver  Asp-Onsjö  att  det 
utvecklas  vad  Skidmore  kallar  det  Organisatoriska  paradigmet.  Detta  paradigm  lägger 
”skulden” på en stel och ineffektiv skola som inte kan socialisera in eleverna. Problemet ses 
som att eleven ska anpassa sig till skolan när det egentligen bör vara skolan som ska anpassa 
sig efter de elever som finns där. Asp-Onsjö anser att Skidmores två senare paradigmer hör 
ihop, det organisatoriska paradigmet är en vidareutveckling av det sociologiska paradigmet 
(s.32). Där förläggs problemet på samhällsnivå eller i problem i relationen mellan individer 
och inte på individen som i det psykomedicinska perspektivet. Dessa olika paradigmer har 
bidragit med värdefull information till specialpedagogiken i olika tider. Bland annat har det 
psyko-medicinska  paradigmet  gett  kunskap  om  Downs  syndrom  och  andra 
funktionsnedsättningar medan de andra två paradigmerna har satt in kunskapen i relation till 
samhället och skolans organisation, menar Skidmore (I Asp-Onsjö, 2006s, s.32).

Atterström och Persson (2000) beskriver specialpedagogik i  svensk skola som bristmodell 
kontra differentieringsmodell.  Bristmodellen handlar om något som barnet  saknar, det  vill 
säga har en brist på, och som vi behöver tillföra barnet på något sätt oavsett vad barnet i övrigt 
kan  och  vill.  Differentieringsmodellen  bygger  bland  annat  på  Gardners  (1994)  sju 
intelligenser.(Atterström & Persson, 2000, s.43-45, ). Skolans normativa funktion kritiseras av 
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Atterström och Persson som i sin studie framför två perspektiv på ett barn för att visa att med 
ett förändrat tankesätt  kan elevens brister vändas till att han/hon blir kompetent (s.48-51). 

Asp-Onsjö beskriver vad hon kallar det det tredje perspektivet (s.33-35) där hon refererar till 
Claes  Nilholm  (2003,  2005).  Nilholm  har  beskrivit  det  specialpedagogiska  fältet  ur  tre 
perspektiv. Det första kallar han det kompensatoriska perspektivet. Detta perspektiv fokuserar 
på  medicinsk  och  psykologisk  forskning  och  de  pedagogiska  insatserna  är  beroende  av 
diagnostisering  för  att  kunna  placera  in  elever  i  rätt  åtgärd.  Som  en  reaktion  på  detta 
benämner Nilholm det kritiska perspektivet som hävdar att specialpedagogik är förtryck mot 
avvikande grupper (s.33-34).  I  det kritiska perspektivet  är  kunskap relativ  och därmed en 
fråga om makt.  Det  som avgör  om något  är  onormalt  beror  på vem som har  makten  att 
definiera vad som är normalt.  Specialpedagogiken finns för att  forma eleven efter skolans 
behov när man istället borde forma skolan efter de olika individerna som finns i samhället.

Det  som Nilholm,  enligt  Asp-Onsjö,  menar  är  att  dessa båda synsätt  bygger  på problem, 
diagnos och bot. Man ska avskaffa specialpedagogik som marginaliserande verksamhet för att 
uppnå en skola där elever oberoende av skillnader kan mötas. Han menar alltså att dessa två 
perspektiv är orealistiska och saknar verklighetsgrund i skolan. Det tredje perspektivet som 
Nilholm beskriver (enligt Asp-Onsjö, s.34-35) är dilemmaperspektivet. Detta perspektiv lyfter 
fram till synes olösliga dilemman i skolan som vi måste förhålla oss till, som att elever ska ses 
som individer  men att  de i  skolan ska arbeta  tillsammans och att  de ska lära sig ungefär 
samma sak. Man fokuserar mer på att hantera den konkreta komplexa situation som uppstår i 
skolan än att se till att dessa problem aldrig uppstår, eftersom det är ett orealistiskt mål. 

Lahdenperä (2000) gör också en uppdelning i vad hon kallar tre olika diskurser i synen på 
svårigheter.  Den  första,  ”egenskaper”,  bygger  på  att  problem utgår  ifrån  egenskaper  hos 
individen.  Hon  kopplar  denna  diskurs  till  ett  medicinskt,  biologiskt,  individual-  och 
differentialpsykologiskt synsätt. Genom standardiserade test och kartläggning får man reda på 
vad individen brister i, exempelvis språkliga brister. Åtgärderna blir, enligt Lahdenperä, att 
med  hjälp  av  specialpedagogiken  korrigera  och  anpassa  eleven  till  skolan.  Det  är  också 
speciellt utbildad personal som ska ta hand om problemet, tex specialpedagoger, talpedagoger 
eller kuratorer. Den andra diskursen som Lahdenperä kallar ”utveckling” bygger på ett relativt 
sätt  att  se  på  skolsvårigheter,  till  skillnad  från  ”egenskaper”  som  hon  menar  ser 
skolsvårigheter  som absoluta.  Med relativt  menas  i  detta  fall  att  något  uppfattas  som ett 
problem beroende på situationen. Man fokuserar i denna diskurs mer på individens utveckling 
och behov än egenskaper hos individen. Alla individer har behov men i detta perspektiv söker 
man kartlägga vad som kan ha orsakat, framförallt i barnets uppväxtförhållanden, skadan eller 
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bristen som ska åtgärdas. Därefter ska den pedagogiska miljön anpassas till den eventuella 
störning,  brist  eller  sociala  problem  som  barnet  kan  ha.  Den  tredje  diskursen  kallar 
Lahdenperä ”kontext”. Hon delar upp den i två delar. Miljö som utgångspunkt och mening 
som  utgångspunkt.  Denna  diskurs  hämtar  inspiration  från  systemteoretiska 
tankekonstruktioner där varje barn är en del i en större helhet. Förutom att analysera barnet 
måste också den helhet barnet är en del av analyseras för att få kunskap om varför problem 
uppstår.  Beroende på miljön eller  vilken mening,  alltså  kontext eller  sammanhang,  barnet 
befinner sig i tolkas det olika. Detta perspektiv fokuserar på sambandet mellan individ och 
miljö och deras relationer. Det kan mycket väl vara en dålig arbetsmiljö för lärare eller dålig 
stämning i lärargruppen som gör att barn mår dåligt och beter sig på ett sätt. Problem kan 
också uttryckas så att om skolan inte förmår stötta barnet är det skolan som har problem.  
Alltså det är inte eleven i en klass som har problem utan läraren eller skolan som har problem 
med att nå eleven. 
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Problemformulering

Trots att åtgärdsprogrammen ska ligga till grund för det stöd som barn i behov av särskilt stöd 
ska erhålla i förskolan finns ingen samlad bild på vad som skrivs in i åtgärdsprogrammen. 
Uppsatsen syftar därmed till att undersöka vilka åtgärder som används i förskolan och hur 
dessa ser ut. Åtgärdsprogrammet kan ligga till grund för åtgärder och stöd för eleven under 
hela dess skoltid och måste således noga granskas. I forskningsöversynen av 
åtgärdsprogrammen syns tydliga mönster från skolans värld. Problematiken läggs ofta på 
barnen och åtgärderna riktar sig till enskild träning eller individuella lösningar. Men vi vet 
inte hur det ser ut i förskolan. För att få reda på hur åtgärdsprogrammen i förskolan är 
uppbyggda analyseras åtgärdsprogram. Jag ska undersöka hur åtgärdsprogrammen är 
uppbyggda och vad de kan sägas innehålla för åtgärder och diskurser. 

Frågeställning

Utifrån inledning och bakgrund kan tre frågor ställas:

1) Vilka åtgärder anges i åtgärdsprogrammen och hur formuleras de?

2) Hur beskrivs barnens problem i åtgärdsprogram i förskolan?

3) Vilka diskurser kan man se i åtgärdsprogrammen?
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Metod

Jag har valt att undersöka åtgärdsprogram i en kommun. Jag har kontaktat en på kommunen 
ansvarig för åtgärdsprogrammen och har, efter att de anonymiserats av förskolorna, fått ta del 
av dem. Jag har valt att undersöka dessa med hjälp av textanalys för att studera vad som står 
skrivet i dessa dokument.  Metodavsnittet  är indelad i två avsnitt,  en diskursanalys  och en 
innehållsanalys.  Nedan  följer  en  genomgång  av  hur  metoderna  har  genomförts  samt  hur 
materialet hämtats in och hanterats.

Material

Urvalet är en kommuns åtgärdsprogram. Kommunen är en bruksort i mellansverige med drygt 
1500  barn  som  går  i  förskoleverksamhet.  Urvalet  av  kommun  har  baserat  sig  på 
tillgänglighet. Antal åtgärdsprogram som undersökts är sju stycken.

Insamlandet av materialet har genomförts i flera steg. En kommun kontaktades först för att få 
in  åtgärdsprogrammen i  september  månad.  En chef  på  kommunen  kontaktades  då  för  att 
kunna få ut materialet. Det diskuterades om vem som kunde hjälpa till att få ut materialet och 
i  november  hade  man  slutligen  kommit  överens  om  vem  som  kunde  hjälpa  mig. 
Åtgärdsprogrammen ligger ute på förskolorna och för att få in dessa behövs en nyckelperson. 
Innan  någon  information  hann  gå  ut  till  de  respektive  förskolorna  blev  dock  denna 
representant för kommunen sjuk och kunde inte kontaktas mer. En ny kommun beslutades då 
snabbt att användas och två andra kommuner blev kontaktade. Inte heller i dessa kommuner 
fanns det  någon central  uppfattning  om åtgärdsprogrammen utbredning.  I  den  undersökta 
kommunen  har  jag  fått  kontakt  med  chefen  för  specialpedagogerna  som  har 
åtgärdsprogrammen  inom  sitt  ansvarsområde.  Denna  person  har  sedan  kontaktat  de 
specialpedagoger  som  har  ansvar  för  åtgärdsprogrammen  ute  i  verksamheten  för  att 
anonymisera och skicka dokumenten så jag kan ta del av dem. Jag har inte haft någon insyn i 
hur detta arbetet gått till. I november månad fick jag tillgång till sju åtgärdsprogram. Hur stor 
del utav kommunens åtgärdsprogram detta är har jag inte fått någon uppgift på men enligt 
chefen för specialpedagogerna kan det gissningsvis i alla fall fattas tio stycken. Det exakta 
antalet  skrivna  åtgärdsprogram är  dock inte  tillgänglig  då det  råder  brist  på  centraliserad 
information om detta.
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Begränsningar

Det  har  inte  gjorts  någon uppdelning  av  åtgärdsprogrammen  inom kommunen  som hade 
kunnat visa upp skillnader mellan olika socioekonomiska områden.

Det studerade materialet har ett litet omfång. De är svårt att få ta del av uppgifterna då de 
omgärdats  av  mycket  sekretess  och  det  inte  funnits  någon  rutin  för  att  lämna  ut  dessa 
dokument. Jag har varit tvungen att gå genom ”nyckelpersoner” för att få min förfrågan till 
förskolorna  och  förskolorna  ville  själva  göra  anonymiseringen  innan  jag  får  ta  del  av 
dokumenten. Bristen på centraliserad kunskap om hur många åtgärdsprogram som finns i den 
berörda  kommunen  noteras  också  som  ett  problem  samt  att  få  tag  på  just  dessa 
”nyckelpersoner”

Analysmetoder

Skrivna  åtgärdsprogram  är  viktiga  eftersom  de  utgör  en  samlad  diskussion  om  barnets 
problematik  och  behov.  Genom  textanalys  av  åtgärdsprogrammen  går  det  att  fånga  hur 
pedagoger beskriver problem och vilka föreställningar de har om barn i behov av särskilt stöd. 
Problemet  med  textanalys  av  åtgärdsprogram  är  att  man  får  förlita  sig  på 
andrahandsinformation, alltså inte vad pedagogerna säger eller hur de jobbar utan dokument 
som beskriver detta. Dessutom får vi inte veta något om pedagogers och rektorers värderingar 
eller tankar runt arbetet,  som Skolverket (1999, 2003) fick genom sina enkäter.  För att  få 
individuella personers åsikt hade lika väl en intervjustudie kunnat göras, men för att få reda på 
det kollektiva samtalets syn, som åtgärdsprogrammet är (Asp-Onsjö, 2006), på dessa frågor så 
valdes textanalys av åtgärdsprogrammen. Alternativet att göra fallstudier på förskolor, för att 
se hur pedagogerna i praktiken jobbar, sågs inför studien som alltför stort för denna rapport. 
Det  finns  också  en  annan  viktig  aspekt,  nämligen  den  att  det  inte  finns  något  statistiskt 
underlag i förskolan om hur åtgärder ser ut. Skolverkets (1999) stora studie är det underlag 
som de  forskningsstudier  som finns  gjorda  på  skolan  baseras  på.  Tidigare  forskning  har 
använt  detta  tidigare  material  men  också  kompletterat  med  egna  enkäter  och  fallstudier. 
Eftersom inget sådant material finns för förskolan valdes analys av åtgärdsprogram som det 
viktigaste området under rådande forskningsläge. Även om åtgärdsprogrammen ska spegla 
hur pedagogerna arbetar går det inte att  säga hur pedagoger verkligen arbetar med barn i 
behov  av  särskilt  stöd.  För  detta  krävs  att  studien  genomförs  med  större  empiri  och  att 
fallstudier görs på förskolor för att se hur arbetet faktiskt genomförs.
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Diskursanalys

Först genomförs en diskursanalys för att fånga huvuddragen i åtgärdsprogrammen. De läses 
igenom och huvuddragen skrivs ned för att jämföras med den specialpedagogiska forskningen 
och  kategoriserats  därefter.  Den  specialpedagogiska  bakgrunden  läses  igen  och 
åtgärdsprogrammen studeras igen för att se om det går att finna några nya infallsvinklar. Den 
hermeneutiska  cirkeln  har  varit  inspirationen  i  denna process,  där  förförståelsen  påverkar 
läsningen (Bergström & Boréus, 2009). Den hermeneutiska cirkeln kan representera att jag 
som författare har läst materialet och  skrivit ned vad jag uppfattat som utmärkande. När jag 
sedan  läser  igenom  forskningsöversikten  har  jag  en  ny  förståelse  för  hur  åtgärderna  i 
åtgärdsprogrammen ser ut i praktiken och läser således forskningsöversikten på ett annat sätt 
än förut. 

I studien innebär diskurs formande av tankar och handlingsmöjligheter. Vem som beskrivs ha 
ett extra behov och vem som är i stånd att lösa detta. Det handlar också om hur problem och 
behov  definieras  och  av  vem.  Utifrån  den  specialpedagogiska  bakgrunden  kommer 
åtgärdsprogrammen att  studeras  och formuleras  var  för  sig  för  att  sedan läggas  ihop och 
delarna får bilda en helhet.  Vilken specialpedagogisk syn uttrycker dessa åtgärdsprogram? 
Diskurs får i arbetet en vidare betydelse vilket betyder att kontexten är viktig för analysen 
(Bergström & Boréus). Diskursanalys brukar ofta analysera maktförhållanden (Bergström & 
Boréus, Asp-Onsjö, 2006) men i föreliggande uppsats kommer möjliga handlingsmönster att 
ligga till grund för analysen. 

Eftersom jag inte har kunnat studera några tidigare eller senare åtgärdsprogram går det inte att 
undersöka  intertextualiteten och texters ”överlevnad”, dvs  överförande från en föregående 
text till en senare text. Däremot är det viktigt att studera vilken diskurs dessa åtgärdsprogram 
skrivs inom därför att de kan få konsekvens för barnets hela skolgång. Det är just dessa texter 
som kan överleva och forma hela synen på elevens behov i framtiden. (Bergström & Boréus, 
2009, s.324 ,Asp-Onsjö, 2006, s.56-57). Detta är viktigt att diskutera eftersom det kan få stora 
konsekvenser både för åtgärderna som beskrivs idag men också vad som kommer förmedlas 
till framtida pedagoger både i förskolan och skolan. Diskursanalys är en bra metod för att få 
en bild av hur den samlade diskussionen beskrivs, alltså en överblick av vad som skrivs och 
hur detta skrivs i relation till de åtgärder som förskolan använder. Dessutom är metoden ett 
bra  instrument  att  analysera  den  specialpedagogiska  bakgrunden  mot  dessa  åtgärder  och 
vilken  känsla  som  förmedlas.  Utifrån  forskningsöversikten  som  finns  beskriven  under 
bakgrunden i uppsatsen går det att finna mönster och beskrivningar  i  åtgärdsprogrammen 
som skapar olika specialpedagogiska diskurser. 
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Innehållsanalys

Studien använder sig av innehållsanalys som metod för att för att kartlägga vilka åtgärder som 
används  och  vem i  åtgärdsprogrammet  som ses  som innehavare  av  problemet.  Eftersom 
åtgärdsprogrammen är uppdelat i åtgärder av individuell-, grupp- och organisatorisk typ så är 
det dessa kategorier som legat till grund för analysen av problembärare. Dessutom undersöks 
om barnets  kön  påverkar  vilken  sorts  åtgärder  som ges  och  vem som är  problembärare. 
Åtgärderna har kategoriserats utifrån ovan nämnda givna  förutsättningar och sorterade utifrån 
ett schema för att kunna vara lättöversiktliga. Eftersom empirin inte är omfattande presenteras 
de  i löpande text och inte i tabellform. Här har också studerats utifall de åtgärder som är 
beskrivs ligger på rätt nivå, det vill säga om det man i åtgärdsprogrammet kallat individuell- 
eller gruppåtgärd verkligen kan klassas som en sådan.

Två metoder?

Innehållsanalys är ett komplement till diskursanalys då det kan fokusera mer på byggstenarna 
som håller  uppe hela  åtgärdsprogrammet.  Jag använder  diskursanalys  för att  få grepp om 
huvuddragen och inriktningen i programmen medan innehållsanalysen på ett fördelaktigt vis 
ger mig verktyg att fokusera på enskilda delar och se vad just de uttrycker. Diskursanalysen 
ser  till  kontexten  medan  innehållsanalysen  kan  klassificera  byggstenarna  individuellt.  Ett 
exempel på skillnaden är att i diskursanalysen studeras hela åtgärdsprogrammet och det utgår 
ifrån  skrivna  åtgärder  medan  problembärare  och  åtgärdernas  verkliga  nivå  tillhörighet 
analyseras i innehållsanalysen.

Studiens trovärdighet

Det  är  viktigt  att  diskutera  huruvida  materialet  och  metoderna  används på  ett  giltigt  och 
korrekt sätt. Det är en fördel att materialet är förskolornas redan skrivna dokument och att det 
inte inte utgått från anteckningar gjorda av mig eller någon annan person. Därmed går ett 
”tolkningsfilter”  bort.  Det  finns  problem med både diskursanalys  och innehållsanalys  vad 
gäller  trovärdigheten eftersom dessa blir  utsatta för tolkningar gjorda av författaren.  Detta 
problem har försökts överbryggas av att ha enkla och klara analysverktyg och att de samtidigt 
bygger på delar i dokumentet, det vill säga att när problembärare har analyserats har de redan 
existerande kategorierna på åtgärder, individ, grupp och organisation, använts. Dessutom har 
jag motiverat vad tolkningarna bygger på vilket både Bergström & Boreus (2009) och Asp-
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Onsjö  (2006)  framhåller  är  viktigt  vid  analys.  Studiens  trovärdighet  ligger  i  att  studien 
innehåller  stor  insyn  i  vilka  metoder  som  använts  och  hur  dessa  applicerats  på 
åtgärdsprogrammen. En medvetenhet om problem när tolkningar ska göras har funnits och 
problematiserats innan det gjorts. Det är viktigt att komma ihåg att det är lätt att tolka resultat  
som man vill men genom en medveten diskussion kring problemet och hur andra människor 
uppfattar både texten och analysen går detta att minimeras. Alla tolkningar består utav mer 
eller mindre egna värderingar. 

Forskningsetiska reflektioner

Eftersom åtgärdsprogram innehåller stora delar sekretessbelagt material har denna punkt varit 
viktig att etablera för att få ta del av programmen. De respektive förskolorna har fått i uppgift  
att stryka alla känsliga uppgifter och åtgärdsplanerna har sedan skickats till den ansvarige i 
kommunen. Gällande känsliga uppgifter avslöjar materialet enbart att det kommer från den 
berörda kommunen och vilket kön barnet har. Alla andra personliga uppgifter är strukna. Det 
är av vikt att det inte går att knyta programmen till enskilda förskolor då man genom detta 
eventuellt  kan  härleda  uppgifterna  till  ett  barn.  Vårdnadshavare  vars  åtgärdsprogram  jag 
undersöker har inte informerats om att materialet används, vilket till  viss del krockar med 
informationskravet  där de deltagande ska informeras  om att  informationen används.  Detta 
krav kan åsidosättas under förutsättning att ingen information kan härledas till individen och 
där deltagarna är passivt deltagande dvs de undersökta inte direkt studeras som till exempel 
vid en intervju eller en observation (Vetenskapsrådet, www.vr.se, 2010-10-01). Materialet har 
också hanterats med största varsamhet då det analyserats. Det är viktigt för kommunen för de 
enskilda individerna att ingen annan än jag har fått ta del av dem. Dokumenten har heller inte 
skickats via elektroniska vägar utan enbart via papperskopior vilket gör att det är svårare att 
dokumenten  sprids  av  olyckshändelser  genom  till  exempel  felskickad  e-post. 
Åtgärdsprogrammen finns i den berörda kommunen i original.
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Resultat

Först kommer åtgärdsprogrammens utformning att beskrivas. Resultaten kommer sedan att 
beskrivas i två avsnitt.  Den första delen utgörs av en diskursanalys av åtgärdsprogrammen 
Åtgärdsprogrammen är kodade A1 till  A7. Den diskurs åtgärdsprogrammen uttrycker i sin 
helhet  kommer  här  att  presenteras.  Därefter  presenteras  resultatet  från  innehållsanalysen. 
Eftersom det empiriska materialet inte är så omfattande är det rimligt att informationen här 
presenteras i löpande text istället för i tabellform.

Åtgärdsprogrammets utformning

Åtgärdsprogrammen som jag fått ta del av är i fem fall av sju standardiserade papper som ska 
fyllas i. Dessa fem består av två stycken A4-papper och innehåller en lägesbeskrivning där 
barnet,  föräldrarna/vårdnadshavarna  och  förskolans  ska  beskriva  sin  syn  på  situationen. 
Endast i ett fall har något antecknats i barnets kolumn. I samtliga fall har vårdnadshavarens 
ruta ifyllts och detta gäller även förskolans ruta. Därefter finns en ruta med titeln ”Analys: 
Orsaker till stödinsatser”. Där ska det beskrivas vilka svårigheter som uppstår, när de uppstår 
och på vilket sätt. Även med vem eller vilka problemet uppstår skall beskrivas. På sida två 
finns  mål  att  arbeta  med,  både  långsiktiga  och  kortsiktiga,  samt  åtgärder.  Åtgärderna  är 
uppdelade i kolumner med ”organisationsnivå”, ”gruppnivå” och ”individnivå” som rubriker. 
Dessutom är det efter varje rubrik specificerat vem som är ansvarig för denna åtgärd. Det 
finns även en liten ruta med rubriken ”Vad hemmet kan bidra med” och som i fyra av fem 
åtgärdsprogram  är  ifyllda.  De  som  ska  signera  är  vårdnadshavare,  pedagog  och 
specialpedagog. Det finns längst ner en ruta där uppföljning/utvärdering skall skrivas in och 
vem  som  är  ansvarig.  Dessa  är  också  i  fyra  av  fem  fall  inskrivna.  Det  är  samma 
åtgärdsprogram  som  inte  har  någon  av  ovanstående  kategorier  inskrivna.  De  andra  två 
programmen har ingen strukturell  likhet med de övriga programmen förutom att de också 
berör  ovanstående  kategorier  utan  att  ha  dem som rubriker.  De  är  klart  mindre  formellt 
strukturerade med färre och öppnare rubriker. Dessa två har också en nulägesrapport, delmål 
och åtgärder.  Fördelningen mellan könen jämn; tre pojkar har organisatoriska åtgärder och en 
har individuell åtgärd. Flickorna har en individuell-, en grupp- och en organisatorisk åtgärd. 
Det  fanns  en  tydlig  hierarkisk  uppbyggnad  i  åtgärdsprogrammen  där  organisation  är  den 
högsta  och  individ  är  den  lägsta  nivån.  Om  inte  gruppnivå  nämns  så  nämns  inte 
organisationsnivå, och inget program saknar något skrivet på individnivå.
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Diskursanalys

Nedan  presenteras  resultat  och  analys  av  diskursanalysen  gjord  på  åtgärdsprogrammen. 
Åtgärdsprogrammen är kodade från A1-A7 och kommer att presenteras en och en. Helheten 
kommer att diskuteras under analys. Diskurserna är sammanfattning av åtgärdsprogrammen 
och  gjorda  utav  mig  som  författare.  Diskurserna  bygger  på  den  specialpedagogiska 
bakgrunden. De aspekter som studeras är i vilken av dessa diskurser som åtgärdsprogrammen 
i huvudsak passar in i utifrån vad den kan sägas förmedla. Det kan hända att vissa element i 
texterna  är  avvikande  från just  denna diskurs,  till  exempel  organisatorisk förändring i  ett 
åtgärdsprogram  som  präglas  av  en  individuell  diskurs.  Detta  kommer  i  så  fall  synas  i 
innehållsanalysen. Med den specialpedagogiska bakgrunden är åtgärdsprogrammen studerade 
och de har fått två indikatorer. Detta för att ge en större och tydligare bild av vad som kan 
sägas ingå i dessa program. 

Resultat

A1: . Barnet beskrivs i termer av vad han har brister i och åtgärderna är individuella. Behoven 
anses att barnet bland annat är impulsivt och överaktivt. Det nämns att barnet har svårt att ta 
motgångar och vill  ha saker på sitt sätt.  Behoven motiveras inte och är kortfattat  skrivna. 
Åtgärderna är också kortfattat  skrivna och målen beskrivs till  stor del som att släcka eller 
korrigera vissa beteenden. Åtgärderna präglas av individuella åtgärder till exempel lekarbete. 
Anledningarna  till  problem  är  också  individuellt  skrivna,  exempel  på  detta  är  att  man 
beskriver problematik kring personalförändringar i samband med barnet. Detta beskrivs inte 
som  ett  problem  på  förskolan  eller  för  personalen  utan  som  ett  problem  hos  barnet. 
Åtgärdsprogram A1 kan ses ha en  ”brist- och  individdiskurs”.
 
A2: Åtgärdsprogrammet beskriver behov hos barnet och beskriver hur personalen ska komma 
till rätta med detta. Problemen beskrivs genom att man ställer upp saker som barnet behöver 
utveckla efter varandra. Man ser att hennes koncentration behöver utvecklas, att hon behöver 
lära sig ta instruktioner och bli mer samarbetsvillig. Svårigheterna beskrivs ofta som problem 
att fungera i olika gruppaktiviteter. Åtgärderna utformas för att kompensera det som barnet 
saknar.  Exempel  på  detta  är  att  man  beskriver  att  personalen  behöver  ändra  sätt  att 
kommunicera med barnet och ge henne information när hon är uppmärksam. Man ska också 
ändra på sättet man kommunicerar och ge mer stöd med bilder vid samtal. Även om man inte 
ändrar verksamheten så ändrar personalen sitt sätt att bemöta och prata med barnet, och man 
blir även tvungen att tänka på när och hur man kommunicerar med barnet vilket gör att barnet  
beskrivs  neutralt  i  åtgärdsprogrammets  åtgärdsdel  och  det  blir  fokus  på  personalens 
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bemötande  av  barnet.  En  ”kompensations-  och  gruppdiskurs”  kan  beskriva 
åtgärdsprogrammets innehåll.

A3:  Åtgärdsprogrammen  fokuserar  på  barnets  mående  och  hur  detta  kan  stödjas. 
Problembeskrivningen består till stor del av att barnet inte mår bra och diverse punkter som 
anses knutna till detta. Exempel är utbrott, något som inte beskrivs mer ingående.  Hantering 
av uppkomna problem diskuteras och någon lösning presenteras inte direkt mer än samtal och 
att en pedagog är med när barnet mår dåligt..  Åtgärdsprogrammet beskriver en ”Stöd- och 
dilemmadiskurs”  där  problemet  inte  har  en  direkt  lösning utan  behöver  hanteras  och  där 
beskrivningen av barnet sker i hur man kan stödja henne. Det går att skönja tankar om att får 
man henne att må bra kommer problemen att upphöra. Det framgår också att man ska prata 
med henne och få henne att sätta ord på sin ilska som del av åtgärden. Visst begränsande av 
valmöjligheter ingår också som en individuell åtgärd. 

A4: Åtgärdsprogrammet uttrycker en  positiv bild av barnet och när man läser programmet är 
det svårt att se varför barnet är i behov av extra stöd. Konflikter uppstår i leken när lekkoder 
och samförstånd inte är på samma nivå mellan barnen och att barnet blir argt när hon inte får 
som hon vill.  Problemet  beskrivs  svävande  och  åtgärderna  är  också  mycket  oklara.  Man 
föreslår en individuell åtgärd i form av lekarbete samt att man ska stimulera barnet till lek 
med kamrater  istället  för vuxna. ”egenskaper  och kompensationsdiskurs” kan programmet 
beskrivas som. Barnet leker inte lika mycket som ett syskon och därmed kan ett problem ses i 
att hon inte får någon vana i att umgås med jämnåriga. Mycket behöver ses mellan raderna för 
att få en bild av barnet. Barnet tycker om närhet och söker den gärna. 

A5:  Åtgärdsprogrammet  präglas  av tydliga och konkreta  lösningar  på alla  nivåer.  Barnets 
behov av extra stöd beskrivs som diskrepans mellan barnets syn på leken och kompisarnas 
syn på den och barnet behöver utveckla samspelet med andra barn. Konkreta åtgärder i form 
av ändrad kommunikation till barnet formuleras men ett steg i åtgärderna beskriver också att 
barnet  ska få  utveckla  och berätta  sin  syn  på verkligheten  och problemet.  En ”stöd-  och 
gruppdiskurs” uttrycks i programmet. Barnet får individuellt anpassat stöd men förändring i 
tankesätt  hos  personalen  genomsyrar  större  delen  av  åtgärdsprogrammet.  Åtgärderna  är 
utförligt utformade och skapar en tydlig bild av barnets behov och hur man ska genomföra 
detta. Man har en mångfald i åtgärderna. 

A6: Behovet beskrivs som att barnet behöver våga göra nya saker. Man beskriver att barnet 
har ”svårt att våga prova på andra aktiviteter”. Det kan också skönjas att barnet har svårt att ta 
kontakt  med  andra  barn.  Man har  inte  i  åtgärdsprogrammet  analyserat  om verksamheten 
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orsakar  problem,  som att  barnet  inte  vågar  prova på nya  saker men åtgärderna är  tydligt  
fokuserade på att stötta barnet och personalens arbete måste förändras för att möta barnets 
behov. Synen är att förändringar sker omkring barnet och det blir problematiskt om han inte 
kan  hantera  detta.  Därför  ska  detta  kompenseras  och  stödjas  genom  förändringar  i 
omgivningens  arbete  mot  barnet  vilket  uttrycker  en   ”kompensations-  och  gruppdiskurs”. 
Barnet behöver kompenseras i vissa egenskaper och behöver stödjas i samspel med andra barn 
och att våga ta nya kontakter. 

A7:  Vad som är problemet är relativt svårt att utläsa ur åtgärdsprogrammet förutom att barnet 
är  aggressivt  och  tidigare  använt  väldigt  fula  tillmälen.  Detta  beskrivs  inte  vidare  utan 
förutsätter  att  man har  ett  annat  dokument  för  att  utläsa.  Strukturella  åtgärder  diskuteras, 
såsom att förbereda barnet på förändringar som händer under dagen men fokus verkar ligga på 
belöningsprogram och ”time outs”. Det framgår att det blivit bättre med vissa aggressioner, 
dessa  nämns  dock  inte.  En  ”Korrektion-  och  individdiskurs”  kan  man  säga  att  detta 
åtgärdsprogram uttrycker. När programmet läses får man en negativ känsla, det är få saker 
som beskrivs positivt och synen på problematiken verkar tung. Det verkar inte finnas någon 
lösning  på  problemet  och  åtgärdsprogrammet  skulle  också  kunna  hamna  inom  kategorin 
”dilemma” men skillnaden är att man ska släcka och bota beteendesymptomen och fokus på 
individen gör att åtgärdsprogrammet hamnar inom denna kategori.

Analys

Vid första anblick är åtgärdsprogrammen väldigt olika. Olika specialpedagogiska perspektiv 
kan  anläggas  på  programmen,  exempelvis  ett  som  ger uttryck  för  Nilholms 
Dilemmaperspektiv. Individen ses som problembärare vilket är en fråga som diskuteras i den 
specialpedagogiska  litteraturen,  till  exempel  Atterström  &  Person  (2000). 
Åtgärdsprogrammen skiljer sig i åtgärder men inte i vem som är problembärare. Skolverkets 
(2008) råd där åtgärdsprogram  i  första hand ska problematisera verksamheten syns  inte i 
dessa åtgärdsprogram. Inte heller syns det att man försökt inkludera gruppen som hjälpmedel 
för att stötta barnet. Två av åtgärdsprogrammen hamnar inom en brist och korrektions diskurs. 
Att  man pekar på brister  och att  barnet  är  i  behov av korrektion verkar hamna under det 
bristperspektiv som Atterström & Persson (2000) samt Lahdenperä (2000) beskriver under 
diskursen egenskaper. Utifrån diskursanalys kan man se att de flesta program hamnar inom 
ramen för den andra delen av den specialpedagogiska synen, det vill säga den som förespråkar 
gruppförändringar  (Asp-Onsjö,  2006).  Pedagogerna  förändrar  sitt  sätt  att  agera,  tala  och 
förhandla  med  barnet.  Men  spridningen  är  stor  och  och  förutom att  säga  att  två  av  sju 
åtgärdsprogram förmedlar, vid analys, en individualistisk diskurs går det inte att säga mycket. 
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Det går att, på lösa grunder, se att resultatet dock inte verkar likna den tidigare forskningen 
gjord  på  åtgärdsprogram  i  skolan  om  man  ser  till  vilka  diskurser  som  syns.  Om  man 
generaliserar  resultatet  kan  man  tolka  det  som att  förskolan  är  bättre  på  gruppanpassade 
diskurser än skolan.

Innehållsanalys

Under resultat kommer jag att undersöka åtgärdsprogrammen med hjälp av innehållsanalys. 
Eftersom åtgärdsprogrammen skriver ut  åtgärder  på olika plan,  alltså individ-,  grupp- och 
organisationsnivå så har dessa nivåer använts för att försöka analysera vem och vilken nivå 
som är problembärare.  

Resultat.

Materialet  har först studerats för att se vilka åtgärder som föreslås. I fyra av de studerade 
åtgärdsprogrammen används lekarbete som individuell aktivitet. Detta lekarbete syftar till att 
barnet tillsammans med en utbildad lekpedagog ska få fritt leka i en trygg miljö. Såvitt det går 
att utläsa ur åtgärdsprogrammen sker lekarbetet på annan plats än i förskolan. Detta antagande 
är baserat på det faktum är att en av de nedskrivna åtgärderna hemmet kan bidra med är att 
skjutsa till lekarbete. Fyra åtgärdsprogram innehåller att barnen ska få information via bilder 
eller kortserier som beskriver vad som ska hända under dagen. Dessa åtgärder skrivs in under 
åtgärder på gruppnivå i samtliga fall. Det står inte beskrivet i åtgärdsprogrammet hur dessa 
bilder ska användas men kommunen har ett sammanfattande dokument som pedagogerna ska 
läsa när de ska använda detta. Som ansvariga står  ”pedagogerna” och detta får tolkas som de 
pedagoger som är i barnets närhet. Två av åtgärdsprogrammen beskriver att man vill stötta 
och uppmuntra barnet till att uttrycka sig och berätta sin syn på saken. Genom diskussion ska 
man få reda på hur barnet upplever sin värld eller en specifik händelse. Detta kan ses i relation 
till  att  dessa åtgärdsprogram beskriver att  problem uppstår när antingen den gemensamma 
leken förstörs eller när det berörda barnets verklighet inte hänger samman med övriga barns 
värld. Tre av åtgärdsprogrammen beskriver att barnen behöver begränsas i antalet möjligheter 
till lek. Man beskriver att barnet behöver få enbart två alternativ att välja mellan. I ett av dessa 
handlar det om att få barnet att utöka de aktiviteter som barnet gör om dagarna och i de andra 
två  handlar  det  om att  stävja  utbrott  genom att  ge  två  val.  Fyra  av  åtgärdsprogrammen 
innehåller  också mer diffust  skrivna åtgärder som går ut på att  stötta barnet.  Där kan det 
handla om att få barnet att prata mer, eller att barnet ska lära sig att uttrycka sina känslor och 
upplevelser. Andra åtgärder är till exempel att barnet ska få stöd i att undvika misslyckanden 
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eller att stötta i leken. Med diffust skrivna menas att det i åtgärdsprogrammet inte specificeras 
hur detta ska genomföras eller med hjälp av vad.

Genomgång  av  åtgärdsprogrammen  utifrån  vem  som  är  problembärare  ger  en  mindre 
mångfald. I samtliga fall beskrivs barnet som problembärare genom till exempel ”barnet har 
problem  med  lekreglerna”  eller  ”han  har  svårt  att  våga  prova  på  andra  aktiviteter”.  I 
åtgärdsprogrammen  finns  inga  hänvisningar  till  att  problem  skulle  kunna  finnas  inom 
förskolans  verksamhet  på  någon  grupp  eller  organisationsnivå.  Det  finns  heller  inga 
beskrivningar på hur andra barn bemöter det omskrivna barnet och hur andra relationer ser ut.

Analys

Till en början verkar åtgärderna följa Skolverkets och läroplanens intentioner med att i första 
hand fokusera på miljöförändringar vad gäller åtgärderna. Däremot ser inte förskolan, i dessa 
dokument, sin egen verksamhet som problemet utan barnet. Ett sätt att tolka resultaten är att  
förskolan identifierar behov hos barnet och sedan utvecklar verksamheten därefter. Detta kan 
vara  en  skillnad   om man  till  exempel  hade  identifierat  problemet  som ”Vi  kan  inte  nå 
honom” istället för ”Han går inte att nå” såsom Atterström & Persson (2000) beskriver det.  
Man kan se det som att pedagogerna tar ansvar och identifierar ett problem eller ett behov och 
åtgärdar verksamheten utifrån det. Man kan också se detta som att det kan vara verksamheten 
som orsakar problemet men detta korrigerar man inte. Miljön ändrar sig inte permanent utan 
bara för en stund och kring barnet verkar det som. Det är också ofta förekommande att andra 
professionella ska lösa problemet i form av tal- eller lekpedagoger något som passar ihop med 
Lahdenperäs (2000) egenskaper.

Förskolorna skriver speciella förebyggande planer,  alltså en plan innan åtgärdsprogrammet 
skrivs och som inte involverar föräldrarna. Detta för att förskolan ska ha gjort allt den kan 
innan man kopplar in föräldrar och eventuellt också extern hjälp i form av specialpedagoger 
eller lekpedagoger. Det går inte att svara på om förebyggande planer har gjorts och dessa barn 
således är de barn som inte har blivit hjälpta av de strukturella förändringar som gjorts och i 
och med det behöver ytterligare stöd. Man kan också fråga sig om detta motsäger att man ser 
sin  verksamhet  som problembärare?  Att  istället  för  att  beskriva  barnets  egenskaper,  som 
Lahdenperä (2000) skriver, istället beskriva det som att verksamheten har problem med att nå 
barnet. 
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Det kan vara så att dessa åtgärder är de barnet har behov av i nuläget. Eftersom materialet är 
litet går inte allt för många paralleller att dra förutom att materialet vad gäller problembärare 
har en tydlig likhet mellan resultaten i skolan och i denna studie. När åtgärdsprogrammen 
analyseras med hjälp av innehållsanalys är det svårt att säga om inte åtgärdsprogrammen kan 
hamna under Nilholms( I Asp- Onsjö, 2006) beskrivning av det andra perspektivet, dvs där 
specialpedagogik  är en utpekande verksamhet.  Det som talar  för detta  är  att  pedagogerna 
förändrar sitt förhållningssätt kring enbart barnet i behov av särskilt stöd och det kan leda till  
att barnet blir utpekat som annorlunda av både de andra barnen men också att det specifika 
barnets självbild vrids mot att vara annorlunda. Mot detta sätt att analysera kan man säga att  
det är alldeles för enkelt problematiserat. Det kanske istället är det som Nilholm menar är det 
tredje  perspektivet,  det  vill  säga  dilemmaperspektivet.  Kanske  är  det  så  att  man  har 
identifierat  och diskuterat  åtgärderna och de troliga effekterna för barnet.  Man har genom 
noggranna analyser kommit fram till  att  detta är det viktiga och därefter satt åtgärder och 
problem på korrekt plats. Det kanske inte ser snyggt ut men det är vad man tror är bäst för  
barnet. Läroplanen och Skolverket (2001a/b, 2003, 2008) råder oss att vi i första hand ska se 
till skolans egen verksamhet, men det kanske är så att i dessa fall har man inte kunnat funnit  
dessa lösningar och då skrivit det som bäst beskriver barnet.

Det tål att diskutera om till exempel bilder på hur dagen har varit är en gruppåtgärd eller en 
individuell  åtgärd.  Det  går  att  analysera  på  två  sätt.  Antingen  genom  ett  bristperspektiv 
(Atterström & Persson, 2000) där eleven inte förstår och därmed måste kompenseras utifrån. 
Något som stödjer denna uppfattning är att åtgärden inte innefattar andra barn utan enbart det 
berörda och att de andra barnen ganska snabbt bör märka att barnet behandlas annorlunda. Det 
går även att tolka detta som just en organisatorisk/gruppåtgärd då det är pedagogerna som 
ändrar sig och sitt agerande jämte barnet. Pedagogerna når inte fram till barnet och söker 
därmed  en väg för  att  kunna nå  barnet  på  ett  bättre  sätt.  Detta  kan ses  utifrån  Nilholms 
Dilemmaperspektiv  (I  Asp-Onsjö,  2006)  eller  i  Lahdenperäs  (2000)  kontext.-diskurs  och 
analyseras. Man kan också se att just barnet är problembäraren men att detta problem inte går 
att avhjälpa om inte pedagogerna kring barnet ändrar sitt sätt att agera. De anpassar så att säga 
verksamheten utefter barnet och inte tvärt om. Något slutgiltigt svar på frågan går egentligen 
inte att få utan att få mer information om hur pedagogerna jobbar men i rapporten har dessa 
bedömts som gruppåtgärder med barnet som problembärare.
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Diskussion

Samlad bild av åtgärdsprogrammen

Insamlandet av åtgärdsprogrammen har väckt vissa frågor som kan vara viktiga att diskutera. 
Jag har inte hittat någon genomgång av åtgärdsprogram i förskolan på  varken nationell eller 
kommunal nivå. Detta tillsammans med att åtgärdsprogrammen inte verkar finnas samlade 
utan  finns  på  enskilda  förskolor  visar  att  man  i  kommunen  kanske  inte  vet  hur  många 
åtgärdsprogram  som  skrivs  i  kommunen  och  inte  heller  hur  de  är  utformade.  Det  kan 
naturligtvis vara så att problemet inte alls ligger i tillgängligheten utan snarare handlar om 
arbetsbördan att anonymisera dessa för utlämning men vad jag kan erfara så har kommunen 
inte full vetskap om hur många som skrivs. Förskolorna har inte velat att någon utomstående 
ska anonymisera åtgärdsprogrammen vilket gör att jag som undersökare inte kan underlätta 
denna  process.  Trots  svårigheter  att  få  ut  dokumenten  har  i  samtliga  fall  kommunens 
ansvariga varit mycket tillmötesgående och jag har också fått uppfattningen om att man från 
kommunens håll ser mycket positivt på att åtgärdsprogrammen studeras. 

Det kan noteras att i de tre av fem åtgärdsprogram där föräldrarnas åsikter nämns är förskolan 
och föräldrarna  enade om var  problemet  ligger  i  åtminstone  en aspekt.  I  ett  av  de andra 
åtgärdsprogrammen skriver föräldrarna en organisatorisk åtgärd medan förskolan skriver en 
individuell. I det sista där föräldrarnas åsikter nämns finns det allt för liten samstämdhet för 
att kunna dra slutsatsen att de ser samma problem. De övriga två åtgärdsprogrammen nämner 
överhuvudtaget inte föräldrarnas syn på saken. I det åtgärdsprogram där barnets åsikt nämns 
står det mest att barnet är nöjt med vistelsen och vilka kompisar det leker med. Asp-Onsjö 
(2006) och Skolverket (2003) intervjuade föräldrarna föräldrarna som påpekade att att deras 
åsikter sällan togs med, detta stämmer också med  Larsson-Swärds (1994) resultat.  Denna 
rapports  resultat  går  inte  att  generalisera  allt  för  mycket  men  av  det  material  som finns 
tillgängligt  kan  man  se  att  vårdnadshavarens  bild  till  delar  stämmer  med  förskolans 
beskrivning vilket kan tolkas som att de får sin röst hörd i upprättandet av åtgärdsprogrammet. 
Dock vet vi inget om hur involverade föräldrarna egentligen har varit eller om de fått säga till 
eller kommentera problembeskrivningen eller åtgärderna men det finns en samsyn i tre av de 
fem åtgärdsprogrammen vad gäller nulägesbeskrivningen.
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Diskussion om resultaten

Det är viktigt att poängtera att det empiriska underlaget är litet till denna studie varför det inte  
att generalisera utifrån resultaten i någon större utsträckning. Med denna reservation finns det 
ändå vissa faktorer som återfinns i samtliga åtgärdsprogram och därför försöker jag mig ändå 
på en viss generalisering. Dessutom finns det vissa likheter med resultat från forskning gjord i 
skolan som inte går att bortse ifrån. Om felaktiga eller olyckliga analyser cementeras redan i 
förskolan  så  kan  det  påverka  elevens  hela  skolgång  om texterna  överlever  ända  dit.  Det 
händer att åtgärdsprogram inte lämnas över från förskolan till skolan men om de så görs måste 
man noga se över hur de beskriver barnet med tanke på just denna överlevnadseffekt som 
Asp-Onsjö (2006) visar på.

Åtgärdsprogrammen  kan  tolkas  utifrån  olika  specialpedagogiska  diskurser,  men  ser  man 
sedan både till  vem som benämns som problembärare och hur åtgärderna är upplagda blir 
bilden mer likriktad. Det är intressant att problemen beskrivs ligga hos barnet trots att både 
Lpfö98 samt Skolverkets riktlinjer för åtgärdsprogram yrkar på att så inte ska vara fallet. Det 
är viktigt att påpeka att dessa åtgärder inte skall värderas. Individuella åtgärder kan mycket 
väl vara det enda eller det viktigaste för barnet. Men frågan måste ändå lyftas när samtliga 
åtgärdsprogram  så  klart  benämner  barnet  som  problembärare.  Kan  det  vara  så  att  de 
utomstående dokument som Läroplanen och Skolverkets riktlinjer inte ligger i fas med hur 
verksamheten ser ut, eller har de inte genomslagskraft på arbetsplatserna? Detta skulle kunna 
förklara  den  diskrepans  som  finns  mellan  å  ena  sidan  riktlinjerna  och  forskningen  och 
verksamheten i förskolan å den andra.

Utifrån analyserna kan vi i de flesta fall se att åtgärderna är försök skapa ett annorlunda sätt 
att bemöta barnet, men frågan är vad som händer med de övriga barnen. Är det så att den 
pedagogiska modell som i övrigt används fungerar för ett visst antal barn och inte för andra? 
Detta skulle kunna förklaras med den specialpedagogiska syn som Persson (2001) ger uttryck 
för där specialpedagogik är det som tillförs när den vanliga pedagogiken inte uppfyller målen 
Utifrån de dokument jag har tagit del av vet jag att förskolorna bedriver ett visst förebyggande 
arbete mot barn som eventuellt behöver mer stöd men dessa har jag inte kunnat undersöka i 
denna studie. Det kan naturligtvis vara så att man tack vare ett förebyggande arbete enbart får 
ett fåtal barn som behöver åtgärdsprogram och där miljöförändringar inte har fungerat eller 
anses relevanta. Detta blir dock ett problem om det inte diskuterats på allvar i arbetslaget. 
Asp-Onsjö  (2006)  skriver  om intertextualitet  och  om  texternas  ”överlevnad”.  Om barnet 
fortsätter med åtgärdsprogram till skolan så kan vissa meningar överleva som ger barnet en 
negativ stämpel. Det kan ju naturligtvis vara så att dessa meningar har diskuterats och är de 
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som bäst representerar barnet och att detta inte är något problem. Men det är av vikt att man är 
medveten om detta.

Det är viktigt att lyfta skillnaden att beskriva barn negativt eller positivt som Atterström & 
Person (2000) diskuterar i sin bok. Beroende på hur man beskriver behovet får man olika 
bilder  av barnet.  Några av åtgärdsprogrammen är  skrivna med en negativ  syn på barnets 
förmågor. Kan man formulera om detta och vad kan det få för konsekvenser? Skillnaden för 
ett framtida arbetslag blir stort om man får ett åtgärdsprogram som präglas utav optimism 
eller  pessimism över  barnets  situation.  Diskurserna  som åtgärdsprogrammen  skrivs  under 
visar hur man ser på barn i behov av särskilt stöd. Texterna anses vara avtryck av verkligheten 
och en kollektivt samlad bild vilket också gör det extra viktigt att studera vilka diskurser och 
åtgärder  som beskrivs.  Vi  ser  att  inget  av  åtgärdsprogrammen  direkt  hamnar  under  den 
diskurs som Lahdenperä kallar kontext, vilket handlar om att miljön eller verksamheten är 
referensramen  kring  problem som uppstår.  Detta  sammanfaller  med  det  resultat  hon fick 
under  sina  undersökningar,  att  fåtalet  åtgärdsprogram  beskrivs  utifrån  detta  synsätt.  Att 
förskolan istället beskriver att det är vi som har problem att nå barnet istället för att barnet är 
ofokuserat  eller  inte  går  att  nå  vore  att  applicera  läroplanens  och  Skolverkets  syn  i 
åtgärdsprogrammen. Kanske är det så att personalen har en djup vetskap om vad som står 
mellan  raderna  i  åtgärdsprogrammet  och  man  har  en  stor  kunskap  om  barnet  och  för 
regelbundna samtal om detta. Det kan mycket väl vara så att åtgärdsprogrammet inte alls är 
ett levande dokument utan bara har blivit en rutin som inte har stor del i arbetet med det  
specifika  barnet.  Men  enligt  Asp-Onsjö  (2006)  kan  det  bli  svårigheter  när  barnet  får  ny 
personal och att uttrycken följer med åtgärdsprogrammet till ett annat och blir den beskrivning 
man har på barnet. 

Det  kan  vara  intressant  att  diskutera  förskolans  självbild  när  åtgärderna  och  diskurserna 
diskuteras. Hur ser man på sin verksamhet? Ändrar man rutiner enbart kring ett fåtal barn? 
Vad får det för konsekvens för barnet i fråga och för de andra barnens agerande mot barnet i  
behov av särskilt  stöd? Riskerar  man inte  att  cementera  barnets  roll  som annorlunda och 
bristfälligt utifrån den medicinsk-psykologiska eller bristdiskurs? Tar man i beaktande, såsom 
läroplanen föreskriver, hela barngruppen och analyserar samspel och hur de olika individerna 
påverkar  varandra?  Denna  diskussion  syns  inte  i  åtgärdsprogrammen.  Hur  detta  påverkar 
utformningen går bara att spekulera i men kommer med största sannolikhet påverka barnets 
syn på gruppen och gruppens syn på barnet. Även åtgärderna tar ju sig olika uttryck beroende 
på vilken syn man har. Läroplanen för förskolan talar mycket om gruppens betydelse och om 
inkludering. Ett resultat av studien kan vara att förskolan i de fall där problem uppstår inte 
riktigt  klarar  av  att  hantera  problemet  på  gruppnivå.  Eftersom  bristperspektivet  är  det 

28/32 



historiskt  mest  använda  kan  det  bero  på  att  förskolan  behöver  ta  in  specialpedagogisk 
kompetens  för att  lösa problemet (Skolverket,  2003).  De beskrivna åtgärdsprogrammen är 
dock  underskrivna  av  specialpedagoger  och  man  kan  därmed  anta  att  de  haft  en  del  i 
utvecklandet  av  dokumenten  vilket  snarare  kanske  speglar  att  när  förskolan  tar  in 
specialpedagogisk  hjälp  som  sedan  pedagogerna  själva  ska  utföra  blir  lösningarna  mer 
individbetonade. Skolverket (2008) skriver att det finns en problematik i att skriva in grupp- 
och organisationsförändringar i åtgärdsprogram just därför att de är individuella. Skolverket 
kan därmed ha satt fingret på en viktig aspekt som vi nu ser. Förskolorna gör kanske åtgärder 
både på grupp och på organisationsnivå som inte skrivs in i åtgärdsprogrammet just därför att 
det  är  individuella  dokument  och  kanske  inte  ska  behandla  verksamheten  i  stort. 
Åtgärdsprogrammen ska vara en del av stödet till barn i behov av särskilt stöd och det kan 
mycket väl finnas andra stöd till barnet. Då måste det finnas klara rutiner och dokument för 
dessa så inget faller mellan stolarna när personal slutar eller barnet flyttar. Någon skillnad vad 
gäller åtgärder och problembärare utifrån kön går inte att se i resultaten och det empiriska 
materialet är för litet för att kunna se huruvida åtgärdernas utformning skiljer sig åt mellan 
pojkar och flickor.

Att  barnen  beskrivs  som  problembärare  i  samtliga  fall  får  ändå  betecknas  som 
uppseendeväckande och anledningen behöver utforskas mer. Det är klart att denna benämning 
kan  få  problem  utifrån  de  negativa  stämplingar  som  Skidmore  menar  följer  med  det 
psykomedicinska paradigmet. Det finns också risk enligt detta paradigm att det är en subjektiv 
beskrivning som med annan personal skulle generera andra slutsatser om barnets behov (Asp-
Onsjö,  2006).  Det  finns  risk  att  det  inte  görs  en  ny  objektiv  bedömning  av  barnet  när 
åtgärdsprogrammet överförs mellan olika instanser. Förklaringsmodellen blir då det överförda 
åtgärdsprogrammet  (Asp-Onsjö,  2006).  Därmed  inte  sagt  att  så  är  fallet  i  de  undersökta 
åtgärdsprogrammen och det kan naturligtvis vara så att detta är korrekta bedömningar och att 
det endast är  det psykomedicinska paradigmet som kan hjälpa barnet.  Det gäller  dock att 
förskolan  diskuterar  detta  och granskar  vad föreställningarna  bygger  på.  Visar  det  sig  att 
åtgärderna är baserade på en individinriktad diskurs bör förskolans personal fundera på om 
analysen  av  barnets  situation  är  den  bästa  tänkbara  och  om man  inte  behöver  analysera 
verksamheten.

Naturligtvis kan det också vara att man är ovan att skriva denna sorts dokument i just denna 
kommun och därmed inte har funnit en rutin. Detta tillsammans med hög arbetsbelastning kan 
säkerligen göra att man inte ser barnets problematik objektivt eller också bara inte formulerar 
sig i termer av grupp och organisation trots att det är så man jobbar. Vi kan inte, och bör inte 
heller,  utesluta  att  så  är  fallet.  Det  kan  vara  som  Skolverket  (2001a)  skriver  att  man  i 
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förskolan  skrivit  andra  former  av  dokument  tidigare  och  att  övergången  från  dessa  till 
åtgärdsprogram förändrat uppbyggnaden. Det kan mycket väl vara så att rutinerna nu byggs 
upp för att kunna formulera dessa dokument på ett sätt som beskriver hur man tänker och 
arbetar kring barnet. 

Vidare forskning

Trots uppsatsens ringa omfång går det ändå att hävda att ny kunskap vunnits på fältet. Det 
skrivs åtgärdsprogram i förskolan men dessa har inte studerats. Detta är viktigt att studera då 
det kan få långtgående konsekvenser för barnens skolgång om texter  överlever redan från 
förskolan. Att det är svårt att få tag i material och att det saknas forskning på området tyder 
också  på  att  vidare  forskning  är  behövligt.  Förskolan  är  en  viktig  första  del  av  barnens 
skolgång  och  de  material  som  skrivs  i  förskolan  om  barnen  måste  problematiseras  och 
studeras. Extra  viktigt  blir  det genom att  föreliggande studie får liknande resultat  som de 
studier som gjorts på området i skolans värld där eleven oftast blir problembärare. Mer empiri 
på området skulle behövas får att se huruvida detta stämmer eller om resultaten i denna studie 
beror på något annat.

Det behövs också undersökningar,  som Larsson-Swärd (1994) och Asp-Onsjö (2006) som 
undersöker  vad  pedagoger  i  förskolan  tycker  om dessa  dokument  och  hur  de  behandlas. 
Spelar det någon egentlig roll vad de står i dem eller fortgår arbetet på förskolan utan någon 
som helst inblandning av åtgärdsprogrammen? 

En viktig del är också vad föräldrarna tycker om åtgärdsprogrammen. Vad anser föräldrarna 
och hur påverkar det deras syn på förskolan och sitt eget barn. Sådan forskning skulle också 
kunna finna nya frågor och ytterligare problematisera frågeställningen.
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