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Trots att det finns ungefär 7000 rörelsenedsatta barn i Sverige finns brister i 

anpassning av förskolans utomhusmiljö. Förskolans styrdokument uppger att 

verksamheten ska anpassas för att vara inkluderande för barns olika behov. Alla barn 

har rätt till lek, men får alla möjlighet att nyttja den rättigheten? I denna studie 

synliggörs metoder för att öka rullstolsburna barns självständighet, delaktighet och 

inkludering. Analys av det insamlade materialet har gjorts med utgångspunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att de intervjuade förskollärarna anser att 

inkludering har en betydande roll för barns självkänsla samt för deras möjligheter till 

utveckling och lärande. Pedagogens förhållningssätt kan vara avgörande för huruvida 

ett barn kan inkluderas när det finns hinder i den fysiska miljön.  

______________________________________________________ 
Nyckelord:  
förskola, inkludering, rörelsenedsättning, sociokulturellt perspektiv, utomhusmiljö. 

 

 



   
 

 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ........................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar .......................................................................... 1 

1.2 Uppsatsens disposition .............................................................................. 2 

2 Bakgrund ........................................................................................................... 2 

2.1 Barns lika värde och rätt till inkludering enligt myndighetstexter ........... 2 

2.1.1 En tillgänglig miljö för alla barn ......................................................... 3 

2.1.2 Utemiljöns betydelse för lärande ........................................................ 3 

2.2 Tidigare forskning ...................................................................................... 4 

2.2.1 Inkluderingens betydelse för barns samspel ...................................... 4 

2.2.2 Hinder uppstår i miljön ...................................................................... 5 

2.2.3 Pedagogens roll för barns inkludering................................................ 6 

2.2.4 Utevistelsens effekter .......................................................................... 6 

3 Teoretiskt perspektiv ........................................................................................ 7 

3.1 Sociokulturellt perspektiv .......................................................................... 8 

4 Metod ................................................................................................................ 9 

4.1 Metodval..................................................................................................... 9 

4.2 Urval och avgränsning ............................................................................... 9 

4.3 Genomförande ......................................................................................... 10 

4.3.1 Datainsamling ................................................................................... 10 

4.3.2 Databearbetningsmetod ..................................................................... 11 

4.3.3 Analysmetod ....................................................................................... 11 

4.3.4 Forskningsetiska aspekter ................................................................. 11 

4.3.5 Trovärdighet och pålitlighet.............................................................. 12 

5 Resultat och analys ......................................................................................... 13 

5.1 Arbete för inkludering i form av barns samspel och stödtecken ............ 13 

5.1.1 Analys av arbete för inkludering i form av barns samspel och 

stödtecken 15 

5.2 Förutsättningar i arbetet på förskolans gård med rullstolsburna barn och 

utmaningar i fysisk miljö .......................................................................................... 16 

5.2.1 Analys av förutsättningar i arbetet på förskolans gård med 

rullstolsburna barn och utmaningar i fysisk miljö ............................................... 17 

5.3 Förutsättningar i arbetet på förskolans gård med rullstolsburna barn, 

förskollärarens förhållningssätt ............................................................................... 18 

5.3.1 Analys av förutsättningar i arbetet på förskolans gård med 

rullstolsburna barn, förskollärarens förhållningssätt........................................... 20 

6 Diskussion ....................................................................................................... 20 

6.1 Metoddiskussion ...................................................................................... 20 

6.2 Resultatdiskussion ................................................................................... 22 

6.3 Slutsats ..................................................................................................... 24 

6.4 Relevans för förskollärarprofessionen .................................................... 25 

6.5 Förslag till fortsatt forskning ................................................................... 26 

Referenser.............................................................................................................. 27 



   
 

 
 

 

Bilagor……………………………………………………………………………………………………….. 

 



1 
 

 
 

1 Inledning 

Trots att det finns cirka 7000 barn med någon typ av rörelsenedsättning i Sverige 

(Stockholms läns landsting, Rörelsenedsättning, 2016) indikerade vår tidigare 

utförda pilotstudie att planerade utemiljöer inte är särskilt anpassade för 

rörelsenedsatta barn. Pilotstudien visade att barn som inte kunde delta i uteleken 

eller agera självständigt på grund av hinder i miljön riskerade exkludering. Slutsatsen 

av vår tidigare studie var att exkludering kunde få konsekvenser som skadad 

självkänsla och/eller förlorade utvecklingsmöjligheter för de utsatta barnen. 

Rörelsenedsättning, som är begreppet som används i denna studie, kallades förut för 

rörelsehinder men efter insikten att hindret finns i miljön och inte hos barnet, 

behövde begreppet förändras.   

 

I Sundströms (2017) reportage, som bygger på intervjuer med en förskolechef och 

flera förskollärare, lyfts fördelar med att arbeta för att inkludera barn med särskilda 

behov istället för att låta dem gå på en specialavdelning. För att kunna bemöta och 

arbeta med dessa barn har all personal på den berörda förskolan fått samma 

kompetensutveckling inom området. Enligt Sundström vinner hela förskolan på att 

ha barn med funktionsnedsättningar eftersom det bidrar till mindre barngrupper, 

bättre samarbete mellan avdelningarna och flexibiliteten som behövs för att kunna 

stötta barn i deras behov blir större när grupperna är mindre. Barn gör ingen skillnad 

även om någon exempelvis behöver en rullstol och för det rörelsenedsatta barnet är 

det betydelsefullt att få vara inkluderad med andra barn, vilket gynnar det 

rullstolsburna barnets utveckling. Personalen arbetar tillsammans med barnen för att 

ta del av deras sinnesintryck i den fysiska miljön och förbättrar den utifrån barnens 

svar och kommentarer (Sundström, 2017).  

 

Skollagen (2010:800) anger att all utbildning ska ta hänsyn till barns behov som 

finns i det svenska samhället. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s. 5) står det 

skrivet ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.” 

 

En förhoppning med studien är att utveckla kunskap om hur förskollärare kan arbeta 

med rullstolsburna barn för att gynna barnets delaktighet, inkludering och 

självständighet ute på förskolans gård. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva förskollärares uppfattningar om inkludering i 

förskolan, särskilt med avseende på rullstolsburna barns möjligheter till inkludering 

vid vistelse på förskolans utegård.  

• Hur beskriver förskollärarna sitt arbete med inkludering i förskolan? 

• Hur beskriver förskollärarna förutsättningarna för arbetet på förskolans gård 

med rullstolsburna barn? 
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1.2 Uppsatsens disposition 

Studiens upplägg är som följer; inledningsvis sker en förklaring av begrepp som kan 

vara bra att förstå innan läsningen börjar. Sedan följer ett Bakgrundskapitel med 

underrubrikerna Barns lika värde och rätt till inkludering samt Tidigare forskning 

och annan relevant litteratur. I tredje kapitlet presenteras det Teoretiska 

perspektivet för studien - sociokulturella perspektivet. Ett metodkapitel följer där 

Metodval, Urval och avgränsning samt Genomförande redovisas.  

 

I femte kapitlet presenteras studiens Resultat och analys där en sammanfattning av 

intervjusvaren har bearbetats och analyserats för att bilda en lättöverskådlig helhet.  

Det sista kapitlet börjar en Metoddiskussion där valet av metod har utvärderats och 

diskuterats, följt av Resultatdiskussion där studien diskuteras i förhållande till 

resultatanalys och tidigare forskning. Studien avslutas med en Slutsats, relevans för 

förskollärarprofessionen och Förslag till fortsatt forskning. 

2 Bakgrund 

Kapitlet börjar med en redogörelse för Barns lika värde och rätt till inkludering 

utifrån tidigare forskning, där relevant litteratur kopplat till ämnet presenteras. Den 

tidigare forskningen har delats upp i fyra kategorier, Inkluderingens betydelse för 

barns samspel, Hinder uppstår i miljön, Pedagogens roll för barns inkludering och 

Utevistelsens effekter.  

2.1 Barns lika värde och rätt till inkludering enligt 

myndighetstexter  

Inkludering handlar om att förskolan anpassar sin miljö och verksamhet för alla 

barns olika behov för att underlätta barnens delaktighet (Stockholm läns landsting, 

2014). I de styrdokument som förskolan har att förhålla sig till framgår det tydligt att 

barn har rätt till inkludering i förskolan. Barnkonventionen nämner bland annat att 

barn med funktionsnedsättningar har rätt till att delta på lika villkor som andra barn, 

att alla barn har rätt till lek och att alla barn är lika värda (UNICEF Sverige , 2018). 

 

Salamancadeklaration (Svenska unescorådet, 2006) är en internationell deklaration 

som förespråkar ett, för tiden då den grundades 1994, helt nytt perspektiv om 

specialpedagogiska frågor. Det är där ifrån begreppet, en förskola för alla, 

inplanterades och rekommenderades. Det innebär att förskolan ska vara 

inkluderande och anpassas till barnet där hänsyn ska tas till att alla är olika och har 

olika behov. Alla barn har rätt till samma utbildning och rätten att få utvecklas och 

delta i samhället även om de har en rörelsenedsättning. I deklarationen poängteras 

även att barn med rörelsenedsättning ska gå i vanliga skolor med möjlighet till extra 

stöd eller få möjlighet att gå i specialklass. I deklarationen lyfts även barnens 

rättigheter så som i barnkonventionen.  
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I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) framgår det att barnens visade intressen 

och behov som de ger uttryck för ska tas tillvara och bör utgöra grunden för 

utformningen av miljön och verksamhetsplaneringen. Miljön ska vara trygg, 

utmanande och inspirera till lek och aktiviteter samt väcka barnets intresse för att 

undersöka omvärlden. Vidare framgår det att arbetslaget ska arbeta för att erbjuda 

barn med särskilt stöd en bra miljö som inbjuder till lek för det leder till utveckling 

och lärande. Arbetetslaget ska också finnas till stöd och hjälpa barnet när det behövs. 

Vidare i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, s. 12) står det beskrivet som ett av 

förskolans uppdrag att “Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och 

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

förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt.”. 

2.1.1 En tillgänglig miljö för alla barn 

Bristande tillgänglighet ses som en diskriminering och finns framskriven i 

diskrimineringslagen [DL], (SFS 2008:567). Det innebär att verksamheten är skyldig 

att arbeta för att personer med funktionsnedsättningar ska få tillgång till att delta i 

verksamheten och att personer med funktionsnedsättningar ska få delta på likvärdiga 

villkor. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2018) skriver att grunden för att skapa bra 

förutsättningar för det enskilda barnet är att kunna se barnets individuella behov. För 

att kunna uppnå goda förutsättningar för tillgänglighet framhåller de bland annat att 

miljön behöver anpassas utifrån barnets förutsättningar. Den sociala, pedagogiska 

och fysiska miljön behöver samverka och utformas utifrån barnets förutsättningar för 

att lärandet ska bli tillgängligt. Vidare beskriver Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2018) att när den fysiska miljön anpassas och barn med rörelsenedsättning får rätt 

stöd och utmanas utifrån deras förutsättningar för att lyckas, kan det bidra till en 

positiv utveckling.  

2.1.2 Utemiljöns betydelse för lärande 

Socialstyrelsen (2008) rekommenderar att barn ska tillbringa mycket tid utomhus 

under sin vistelse på förskolan eftersom det minskar smittspridning, det är en så 

kallad, frisk-faktor, vilket innebär att det är en av de faktorer som forskning har visat 

ha stor betydelse för att hålla människor friska. Den tillägger att en utegård som 

lockar till lek och innehåller naturmiljöer även minskar mängden ultravioletta strålar 

som barnen utsätts för eftersom det möjliggör för barnen naturligt att spendera mer 

tid i skugga. 

 

I läroplanen för förskolan (2016) framgår det att barnen ska få möjlighet att byta 

aktivitet under dagen där barnens planer, fantasi och kreativitet synliggörs i leken 

både inomhus och utomhus. Förskolan ska även erbjuda lek och andra aktiviteter i 

både planerad utomhusmiljö och i naturmiljö. Vidare framgår det i läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2016) att barnen ska ges möjlighet att få skapa och 
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kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som exempelvis rytmik, dans och 

rörelse.  

 
I plan- och bygglagen (2010:900) framgår det att förskolans tomt ska ha tillräckligt 
stor fri yta som är anpassad för lek och utevistelse, dock att rörelsenedsatta personer 
ska kunna bruka platsen. Vidare framgår det att tomten ska vara tillgänglig och 
kunna brukas av alla samhällsgrupper.  

2.2 Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning om rullstolsburna barn, inkludering och 

självständighet i förskolan samt utomhusmiljöns betydelse för barns utveckling, 

lärande och hälsa.  

 

De databaser som använts för att söka fram relevanta vetenskapliga avhandlingar, 

artiklar och forskningsrapporter samt bedöma källornarnas kvalité är artikelsök Eric, 

DiVA, Google Scholar, Primo, SwePub och Ulrichsweb. Sökorden som har använts är 

rörelsenedsättning, rörelse*, funktionsnedsättning, funktion*, inclusion, 

kindergarten, incl*, inkludering, ink* självständig*, utemiljö, utomhus, ute*, förskola, 

preschool, sociokulturellt perspektiv, child, barn, rullstol, rull*, child* wheelchair, 

Independent, indepen*, delaktighet och delakt*.   

 

Alla resultat från sökningarna har granskats och det slutliga urvalet grundar sig i att 

det varit relevant för studien.  

2.2.1 Inkluderingens betydelse för barns samspel  

Jonsdottir (2007) lyfter i sin studie, som baseras på kartläggningar av 353 barns 

sociala relationer i förskolan, att det är viktigt att barnen får samspela och interagera 

med jämnåriga. I samspelet kan nya tankar och idéer utvecklas och det beror på det 

givande och tagande som det samspelet innebär och att det ofta uppstår konflikter 

mellan barnens tankar. När barn får samspela med sina vänner gynnas deras 

utveckling och inlärning. Studien visar också att barn med utvecklade 

kommunikativa förmågor och stor förståelse för sociala regler ansågs populära och 

fick större chans till samspelssituationer. Eftersom goda vänskapsrelationer har visat 

sig vara betydande för barns allsidiga utveckling lyfter Jonsdottir (2007) fram att 

förskolan har ett ansvar att möjliggöra för att barn ska kunna skapa goda relationer.  

Lillvist (2009) artikel, Social kompetens och barn i behov av stöd, handlar om barns 

samspel och dess betydelse för barns utveckling. Hon undersöker hur forskning om 

social kompetens har utvecklats det senaste århundradet. Vid två års ålder kan barn 

börja samspela med andra och omfattning ökar med tiden. När ett barn har svårt att 

uttrycka sig verbalt leder de ofta till exkludering och framförallt i den fria leken. Det 

leder till att barnet får leka ensam eller befinner sig hos en vuxen, oftast beror det på 

att det finns svårigheter i samspelet. Ett exempel Lillvist (2009) beskriver är ett barn 

som har Downs syndrom som verkar glad och positiv under samlingen och andra 

aktiviteter där hon kan förstå och kommunicera med omgivningen tack vare att 
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pedagogerna aktivt och medvetet använder stödtecken. I den fria leken däremot är 

hon ofta ensam, får inte delta i leken med andra barn och de tillfällen hon får vara 

med tilldelas hon en mindre viktig roll. Stödtecken är ett pedagogiskt stöd till språket 

där man tecknar och talar ordet samtidigt (Sandberg & Norling, 2009). Nilholm 

(2005) lyfter vikten av att barn behöver få lära sig samspela med både vuxna och 

barn och att leken är central eftersom den möjliggör för bland annat samtal och 

imitation av vardagssituationer vilket leder till lärande. Författaren betonar att det 

bör ske med hänsyn till de enskilda behoven.  

 

Brodin och Lindstrand (2009) beskriver i sin artikel, Barn med rörelsehinder i 

förskolan, hur ett rörelsehinder påverkar barnets vardag, motoriska utveckling och 

miljöns begränsningar som hinder för inkludering. Författarna beskriver att i 

samspelet utvecklas sinnesfunktionerna men ofta även i andra områden - för barn 

med rörelsenedsättning kan det resultera i att de blir mer aktiva då deras nyfikenhet 

väcks av glädjen av att upptäcka miljön omkring sig. Det kan bland annat leda till att 

det rörelsenedsatta barnet inkluderas (Brodin & Lindstrand, 2009) istället för att det 

exkluderas på grund av att rörelsehindret förhindrar deltagande i leken (Diamond & 

Tu, 2009). Även Lillvist (2009) och Jonsdottir (2007) lyfter fram att barn i behov av 

särskilt stöd sällan blir valda att leka med och Lillvist (2009) belyser att det leder till 

att det ges färre möjligheter till samspel och möjligheter att kunna utveckla de sociala 

färdigheterna för dessa barn. Det leder också till att barn i behov av särskilt stöd inte 

får dela sin glädje och sorg, mister känslan av att få känna samhörighet, bli 

accepterad av andra kamrater eller bli bekräftad. Brodin och Lindstrand (2008) lyfter 

fram att andra barn behöver ha kunskap om det funktionsnedsatta barnet eftersom 

det minimerar risken för negativa konsekvenser av exempelvis dåligt bemötande 

samtidigt som det främjar samspelet.   

Brodin och Lindstrand (2009) lyfter fram att barn som inte kan förflytta sig själv ofta 

blir passiva och nyfikenheten succesivt försvinner. Det innebär att rörelsenedsatta 

barn behöver få stimulans redan i tidig ålder och få upptäcka världen tillsammans 

med andra barn och vuxna.  

2.2.2 Hinder uppstår i miljön 

Rosenqvist (2007) lyfter fram att forskare är eniga om att det inte finns några 

handikappade personer utan bara ett handikappande samhälle. Vidare beskrivs att 

det är i samspelet mellan omgivningen och hindret som handikappet uppstår, det vill 

säga i den fysiska miljön. När barns behov tillgodoses och rätt stöd sätts in redan i 

förskolan ökar chansen att barnet lyckas i skolan. Alla barn har rätt att få vara 

inkluderade och få vistas i samma lärmiljöer oberoende av vilka behov de är i samt att 

förskolan ska anpassas till det enskilda barnet beskriver Nilholm (2005) och betonar 

att i ett demokratiskt samhälle ska det gå att ordna så att förskolan blir tillgänglig för 

alla. Diamond och Tu (2009) beskriver att för att det ska fungera behöver man ta till 

sig ett arbete med likabehandling, rättvisa och lämpliga anpassningar som tillåter och 

stöttar samspelet mellan små barn oberoende av de behov de är i. Vilket stöd eller 
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anpassning som ska göras måste utgå från vilka behov barnet är i (Brodin & 

Lindstrand, 2009).   

2.2.3 Pedagogens roll för barns inkludering 

Den vuxnes syn på det rörelsenedsatta barnet påverkar barnets utveckling, 

exempelvis om barnet ses som kompetent kommer övriga barn också tycka 

detsamma. Det är av betydelse att pedagogerna tilltalar barnet som har en 

funktionsnedsättning, och inte endast assistenten, då det leder till att barnet blir mer 

delaktig i barngruppen (Brodin & Lindstrand, 2009). Rosenqvist (2007) lyfter fram i 

sin forskning, en beskrivning av moderna inbrytningar i ett traditionellt 

forskningsparadigm, att hela arbetslaget har ett gemensamt ansvar för att stödja det 

enskilda barnet. Renblad och Brodins (2014) studie, som baserats på både forskning 

och rapporter från förskolepedagoger, lyfter att det skett en ökning av psykisk ohälsa 

och sociala problem hos barn i förskoleålder under de senaste tio åren. Alla barn har 

rätt att vistas i förskolan och både pedagoger och miljöns förhållningssätt måste 

förändras för att kunna bli inkluderande för alla. Pedagoger måste våga se 

svårigheterna hos ett barn som är i behov av stöd genom att bedöma barnet och det 

beror på att barnet ska kunna få rätt stöd som leder till bästa möjliga utveckling 

(Renblad & Brodin, 2014).  

 

Brodin och Lindstrand (2009) lyfter fram alla barns rätt att få pedagogisk stimulans i 

förskolan utifrån sina behov och för barn med funktionsnedsättning är det extra 

viktigt eftersom det främjar deras utveckling och lärande. Ulla Tideström uttrycker 

"en del behöver mer, för att få lika mycket” (citerad i Brodin & Lindstrand, 2009, 

s.123) vilket Brodin och Lindstrand (2009) beskriver som någon rättvisa och ett 

etiskt förhållningssätt som grundar sig i att barn ska få stöd utifrån de behov de har. 

Lillvist (2009) poängterar att pedagoger ska fokusera på det enskilda barnet och dess 

specifika situation när det handlar om svårigheter i samspelet med andra barn. I de 

planerade lekstunderna kan barn med funktionsnedsättningar och andra barn lära 

sig lekstrategier för att kunna leka med varandra. Alla barn behöver få tillgång till fri 

lek för att kunna utvecklas, framförallt i socialt samspel. De flesta barn med 

funktionsnedsättning uppskattar samma lekar som andra barn. Finger- och 

kroppslekar där man berör och benämner barnets kroppsdel brukar vara 

uppskattade. Genom barnets uttryck går det att utläsa om barnet tycker om leken 

eller förstår vad som kommer att hända trots språkbrist. Det beror på att barn lär sig 

snabbt vad som kommer hända om leken repeteras och kan på så vis delta. Barn 

behöver få känna trygghet för att kunna utvecklas, vilket den typen av lekar kan ge 

tack vare den fysiska beröringen. Även rörelselekar uppskattas och där behövs bara 

någon att samspela med (Brodin & Lindstrand, 2008). 

2.2.4 Utevistelsens effekter 

I Björklids (2005) forskning, om den fysiska miljöns betydelse för lärandeprocesser, 

framgår det att lärande pågår hela tiden, såväl i utemiljöer som i förskolan och att lek 

och lärande är oskiljaktiga i barnens värld. Lek och lärmiljöer utomhus handlar 
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främst om att se möjligheter och inte begränsningar då det stimulerar och utvecklar 

barnens fysiska, psykiska och sociala förmågor samt är hälsofrämjande. Den fysiska 

miljön ska vara inbjudande för lek där barnen själva kan välja aktivitet med möjlighet 

till deltagande utifrån intresse. Den behöver även vara tillrättalagd för att förenkla 

förflyttningarna och vara föränderlig utifrån de behov som uppstår. Brodin och 

Lindstrand (2009) lyfter fram att för att ett rullstolsburet barn ska kunna ta sig fram 

behövs ett bra underlag som är hårt för att kunna förflytta sig lättare och sandlådan 

är ofta en samlingsplats på förskolan där barnens sociala förmågor kan utvecklas 

genom att det sker ett samspel mellan barnen. Ett exempel som Björklid (2005) 

beskriver är att barn som gick på en "ur och skur-förskola", hade lägre sjukfrånvaro 

och hade bättre fysik än barn som gick på en förskola i innerstaden. Barnen på ur och 

skur-förskolan hade även enklare att växla mellan vila och vild lek. Deras fantasi 

stimulerades mer, koncentrationen och den motoriska förmågan förbättrades. Det 

rika materialet som naturen har att erbjuda bidrog till att konkurrensen om 

lekmaterialet minimerades jämfört med på förskolan i innerstaden där 

lekutrustningen bestod av färdigt material som hinkar och spadar, vilket ledde till 

större konkurrens och mer konflikter.  

 

Till skillnad från Brodin och Lindstrands artikel, som publicerades 2009 och handlar 

om rörelsehindrade förskolebarn, handlar deras artikel Alla kan vara med i en 

tillåtande miljö om att alla barn har rätt till att leka och att lekplatsen ska vara 

tillgänglig för alla eftersom det bidrar till att barnen skapar en gemenskap 

tillsammans i leken (Brodin & Lindstrand, 2008). Författarna lyfter att barn med 

funktionsnedsättningar integreras och samspelar bättre med andra barn när de vistas 

utomhus. Det kan bero på flera faktorer, till exempel att det finns färre färdiga 

lekmaterial, större utrymme att vistas på och att naturen tas tillvara i barnens lek där 

stenar, träd, plankor osv. utgör en naturlig del av barnens lekmiljö. Alla får delta 

utifrån sina förutsättningar, vilket förenklar för rullstolsburna barn. Det kan även 

bero på att lek utomhus står för frihet och att det finns färre begränsningar att 

förhålla sig till. Björklid (2005) lyfter att de små utrymmen som finns på en del 

förskolegårdar leder till att barns rörelsefrihet begränsas och att de blir mer passiva 

utomhus. Utomhusmiljön är också utmanande för rörelsenedsatta barn och naturens 

stora tillgång vidgar deras erfarenheter som inte kan upplevas på annat sätt (Brodin 

& Lindstrand, 2008). 

3 Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitlet presenteras det perspektiv som är mest centralt för vår studie. Studien 

utgår från den ryska teoretikern Lev Vygotskijs teorier och de anses vara grunden till 

det sociokulturella perspektivet om barns lärande som utgår ifrån att barn lär genom 

samspel.  
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3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Smidt (2010) beskriver en vision Vygotskij hade om framtidens specialundervisning 

som denne kallade inkluderande baserat på positiv differentiering. I förskolan 

innebär det att barn ska kunna vistas i samma miljöer och inte särskiljas på grund av 

särskilda behov. Barn ska inte ses utifrån sina handikapp utan från sina styrkor. 

Undervisningen ska planeras på ett inkluderande vis så att det täcker upp barnens 

olika förmågor. Vygotskij beskrev att differentiering skulle användas för att få 

positiva effekter i klassrum och att barn som är olika, ligger på olika nivåer och har 

olika intressen, kan lära av varandra.  

 

Enligt det sociokulturella perspektivet skapas hinder ur omgivningens sätt att bemöta 

svårigheter snarare än att det beror på ett barns fysiska handikapp (Vygotskij, Cole, 

John-Steiner, Scribner & Souberman, 1978). Lärande förändras utifrån de krav och 

möjligheter som finns i miljön eftersom lärande är en mänsklig verksamhet. Centralt 

för det sociokulturella perspektivet är att alla barn ska få leka och utvecklas 

tillsammans oberoende av vilka behov de är i eller svårigheter de stöter på (Säljö, 

2014). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på förskoleverksamhet blir det därmed 

betydelsefullt att miljön är inkluderande och tillåter samspel för alla barn. Genom att 

särskilja barn på grund av de behov de är i stigmatiseras de när de behöver få stöd 

och bli accepterade (Smidt, 2010). Genom att samverka med jämnåriga kamrater 

utvecklas också barnets självbild och självkänsla, det vill säga vilka egenskaper och 

färdigheter barnet tillskriver sig samt hur barnet värderar dessa (Säljö, 2014).  

 

Det sociokulturella perspektivet lägger stor vikt vid sociala relationer och samspel 

mellan människor som Vygotskij m.fl. (1978) uttrycker är den största drivkraften för 

barns lärande och utveckling. Barn lär sig grundläggande sociala färdigheter främst 

genom att interagera med andra barn (Säljö, 2014) och tankeförmågan utmanas i 

samspel med andra människor (Vygotskij m.fl., 1978). Lärande genom samarbete 

kallar Vygotskij m.fl. (1978) för den proximala utvecklingszonen. Det innebär att 

lärande sker genom en eller flera deltagare som besitter större kunskap kring ett 

område och kan föra vidare den kunskapen till övriga i gruppen. Det innebär att om 

ett lärande ska ske får inte utmaningen ligga för långt bortom den kunskap en 

deltagare redan besitter för blir det för svårt. Det får inte heller ligga för nära den 

befintliga kunskapen för då utmanas inte lärandet tillräckligt. Säljö (2014) 

argumenterar dock för att mycket pekar på att samtliga deltagare utvecklas eftersom 

människor lär sig i samspelet med andra. Det beror på att man behöver förklara, 

omformulera, argumentera och tänka om samt lyssna till andra - vilket bidrar till att 

människor tar till sig nya tankegångar och perspektiv. Det som är i den proximala 

utvecklingszonen idag är vad ett barn kommer klara eller kunna göra själv imorgon 

(Vygotskij m.fl. 1978). Saker som ett barn klarar av att göra med stöd av en annan 

person kallas av Vygostkij (m.fl.) för utvecklingens knoppar eller blommor. När man 

pratar om utvecklingsnivå menar man vilken nivå barnet redan nått medan den 

proximala utvecklingszonen syftar på möjligheter till utveckling som kan ske i 
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framtiden under rätt förutsättningar På så sätt kan en vuxens deltagande och 

engagemang leda till att ett barn på sikt inkluderas och blir mer självständig i sina 

kamratrelationer. 

4 Metod 

I kapitlet presenteras val av metod, datainsamling, urval, genomförande, databearbetning, 

analys av det empiriska materialet och de forskningsetiska övervägandena vi arbetat 

utifrån. Kapitlet avslutas med en redogörelse av studiens reliabilitet och validitet. I kapitlet 

redogörs för val av Metod, Urval och avgränsning, Genomförande, Databearbetning och 

Analysmetod. I de två sista delarna i kapitlet följer en redogörelse för studiens 

Forskningsetiska aspekter samt Trovärdighet och pålitlighet.  

4.1 Metodval 

Bryman (2018) beskriver att kvalitativ forskning innebär att det inte finns en verklig 

sanning utan den kan ses ur olika perspektiv för att skapa nya teorier. Eftersom 

studien byggt på att undersöka förskollärares uppfattningar och syn på området är en 

kvalitativ metod lämplig då det ger en djupare förståelse där respondenterna får 

berätta om sina erfarenheter och upplevelser.  

4.2 Urval och avgränsning 

Vi har valt att intervjua förskollärare eftersom det framgår i läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) att de har ansvar för förskolans pedagogiska miljö och det 

inkluderar även utomhusmiljön. 

 

Ett målstyrt urval har använts vid val av respondenter eftersom vår avsikt var att 

använda intervjupersoner som är relevanta för studiens frågeställningar (Bryman, 

2018). För att få en varierad samling empiri arbetar förskollärarna vi intervjuat på 

både kommunala/privata förskolor och skolor i olika städer och län i Sverige samt 

har olika arbetserfarenhet.  

 

Vi började med att besöka slumpmässigt utvalda förskolor där sammanlagt tolv 

missivbrev, se bilaga 1, delades ut. Vi började med att berätta om studiens syfte och 

frågade vem på huset som kunde passa för en intervju vilket delvis ledde till 

snöbollsurval. Snöbollsurval innebär att man kontaktar en person som sedan 

hänvisar vidare till någon/några som har erfarenheter inom området som ska 

undersökas (Bryman, 2018). Med ”delvis” menar vi att i de flesta fall intervjuades den 

person vi fått tag på men vid tre tillfällen hänvisades vi vidare till en person med 

större kompetens. De enda krav som ställdes på deltagarna var att de slutfört en 

förskollärarutbildning och hade erfarenhet från arbete i förskola. Fyra tackade ja och 

åtta tackade nej. För att föra studien vidare gjordes ytterligare besök på förskolor för 

att dela ut missivbrev. Parallellt genomfördes eftersökningar av respondenter via 

internet, se bilaga 2, där studiens syfte först förklarades och sedan skickades 
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missivbrevet ut. När den åttonde intervjun hade slutförts ansågs en nivå av mättnad 

ha uppnåtts och att fler interjuver inte skulle tillföra något. Vi är dock medvetna om 

att det ej går att vara säker på att fler interjuver inte skulle förändra resultatet 

(Bryman, 2018). 

 

För att kunna göra en djupare analys avgränsades studien till att undersöka hur 

rullstolsburna barn inkluderas i förskolans planerade utomhusmiljö. Andra 

funktionsnedsättningar nämns också men det är mot rullstolsburna fokuset har 

riktats.  

4.3 Genomförande 

I kapitlet redogörs för studiens genomförande av datainsamling, genomförande av 

intervju, databearbetning och analysmetod. Kapitlets delar beskriver forskningsetiska 

aspekter samt trovärdighet och pålitlighet.  

4.3.1 Datainsamling 

För att få information om förskollärarna uppfattningar om inkludering i förskolan, 

särskilt med avseende på rullstolsburna barns möjligheter till inkludering vid vistelse 

på förskolans utegård valdes semistrukturerade intervjuer. Det innebär att det finns 

förbestämda frågor att utgå från och tillför mer utförliga och detaljerade svar på 

frågorna som ställs (Dalen, 2007). För att kunna besvara syftet och frågeställningarna 

ställdes öppna och relevanta frågor med möjlighet till följdfrågor utifrån en 

frågeguide, se bilaga 3. Fördelar med den här metoden, enligt Håkansson (2013), är 

att frågorna kan anpassas efter situationen, kan förtydligas vid behov, eventuella 

missförstånd kan redas ut direkt och att de ger ett bredare perspektiv än med till 

exempel enkäter. Alla respondenter ställdes samma huvudfrågor och utifrån deras 

svar formulerades följdfrågor. Innan intervjuerna påbörjades utfördes en 

pilotintervju i syfte att testa intervjufrågorna samt för att beräkna en preliminär 

intervjulängd. Efter avslutad pilotintervju diskuterades resultatet och frågorna 

justerades på lämpligt vis. 

 

Intervjuerna skedde enskilt, med hjälp av ljudupptagning för att säkerställa att det 

insamlade materialet överensstämde med vad som faktiskt sades, Håkansson (2013) 

lyfter fram att genom enskilda intervjuer ges möjlighet till att bygga upp ett 

ömsesidigt förtroende och intervjuaren kommer respondenten närmare och får ett 

större inflytande över det empiriska materialet. Ljudupptagningen gjordes med hjälp 

av mobiltelefoner. På grund av det geografiska avståndet mellan oss och en del 

respondenter utfördes fem intervjuer över telefon och tre interjuver gjordes på 

respondenternas arbetsplats, där respondenten valde plats för att underlätta deras 

deltagande. Vid samtliga intervjutillfällen utfördes intervjuerna utan utomstående 

störningsmoment. Intervjuernas beräknade tid var 30 minuter men vid 

genomförandet varierade dessa mellan 17 och 65 minuter.  
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4.3.2 Databearbetningsmetod 

Kvalitativ datainsamlingsmetod har använts för att samla in primärdata vilket 

innebär att det insamlade materialet består av text i form av transkriberade intervjuer 

(Bryman, 2018). 

 

Intervjuerna har transkriberats, kategoriserats och tematiserats. Det innebär att 

empirin transkriberades och kodades för att upptäcka teman i texten för att få en 

tydlig överblick (Bryman, 2018). Målet var att transkribera alla intervjuer i sin helhet 

men i slutändan insåg vi att allt inte var relevant för vårt syfte. Till exempel 

transkriberades inte det småprat som uppstod i vissa intervjuer. Det av småpratet 

som kunde vara relevant för undersökningen men inte direkt var kopplat till våra 

frågor eller vårt syfte beskrevs istället kort. På det viset kunde vi i våra diskussioner 

och under analysens gång göra bedömningen att ett visst material behövde 

återbesökas för att se att inget avgörande eller betydelsefullt för studien hade missats. 

4.3.3 Analysmetod 

Till sist analyserade vi allt insamlat material enligt en tematisk analysmetod eftersom det 

gav en tydlig överblick över materialet och vi enkelt kunde urskilja likheter och skillnader i 

de svar som samlats in.  En tematisk analys innebär att materialet analyseras för att 

identifiera centrala teman genom återkommande motiv eller mönster i det insamlade 

empiriska materialet (Bryman, 2018). Vi närmade oss materialet genom att först läsa 

igenom och lyssna på intervjuerna tillsammans. På papperskopior av intervjuerna skrevs 

anteckningar och en början av färgkodningen av materialet gjordes. Transkriberingarna 

färgkodades i sju olika färger med syfte att finna mönster mellan intervjusvaren och göra 

materialet schematiskt. Detta underlättade analysen i form av teman och nyckelbegrepp 

samt bidrog till att synliggöra det som respondenterna förmedlade. Det fanns ingen tanke 

bakom att ha just sju färger att koda resultatet i utan för varje nytt tema som uppstod 

valdes en ny färg. I det första skedet letade vi efter tydliga likheter och skillnader i texterna 

samtidigt som vi noterade nyckelbegrepp. Några av de första teman som upptäcktes var 

barns samspel, ergonomi, ekonomi och självkänsla. De slutliga teman som valdes är: 

Inkludering, Fysisk miljö och Att arbeta som pedagog till ett rullstolsburet barn. Det 

bearbetade materialet är det som går att utläsa under rubriken Resultat och analys. 

4.3.4 Forskningsetiska aspekter 

Respondenterna informerades om de etiska aspekterna, som Bryman (2018), 

Vetenskapsrådet (2017) och Åsén (2015) lyfter fram, både visuellt i form av mejl och 

verbalt innan intervjun påbörjades för att säkerställa att de tagit del av missivbrevet 

samt för att reda ut eventuella frågor innan intervjun började. Bryman (2018) 

betonar vikten av att beakta de fyra principerna bedrägeri, privatliv, skada och 

samtycke när studien görs. Vidare lyfter Åsén (2015) fram att även information, 

konfidentialitet och nyttjandekraven behöver beaktas. 
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Information- och samtyckeskravet beaktades genom forskningens syfte, intervjuns 

upplägg och att deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta 

deltagandet utan negativa konsekvenser. Efter denna information frågades 

deltagarna om de ville delta i undersökningen. I förväg bestämdes att i det fall en 

respondent vill avbryta skulle frågan om användning av den information som redan 

samlats in fick användas och skulle respondenten inte ge sitt samtycke, raderas 

materialet och en ny förskollärare skulle letas upp för att intervjuas.  

 

Konfidentialitetskravet har beaktats genom att respondenterna blev informerade om 

hur deras identitet skyddas. För den här studien innebar det att inga frågor ställdes 

om deltagarnas privatliv och varken personlig information eller deltagarnas kommun 

dokumenterades. Transkriberingarna benämndes med, intervju 1, intervju 2 och så 

vidare för att underlätta analyseringen av intervjusvaren. Respondenterna 

informerades även om vår tystnadsplikt som innebär att information som 

respondenterna delgett som inte har med studien att göra inte sprids vidare. 

Principen om bedrägeri beaktades genom en transparens i studiens upplägg och syfte 

samt att ingen information har med avsikt undanhållits från respondenterna. 

 

Nyttjandekravet beaktades genom att den insamlade data inte förekommer i någon 

annan studie eller spridas vidare, utan endast används i studiens syfte. All insamlad 

data bearbetades konfidentiellt och raderades efter studiens avslut.  

 

Respondenterna blev tillfrågade innan intervjun om ljudupptagning fick ske i syfte att 

ge ett säkrare resultat än om intervjun utgick ifrån intervjuarens anteckningar och 

minne. På det viset ges även respondent möjlighet att vara mer aktiv i intervjun 

istället för att behöva koncentrera sig på att registrera svaren med exempelvis penna 

och papper (Bryman, 2018).  Ljudupptagning skedde med hjälp av mobiltelefoner 

och respondentens svar säkrades genom att telefonerna har kodlås så ingen kommer 

åt information på enheten även om den skulle bli stulen eller tappas bort. 

4.3.5 Trovärdighet och pålitlighet 

Under arbetet med denna studie har hela tiden en ambition om transparens funnits 

samtidigt som respondenterna och deras svar ska behandlas konfidentiellt. Det har 

inneburit att studien har redogjorts för så sanningsenligt och tydligt som möjligt 

medan respondenternas svar och identiteter har skyddats. I presentation av resultatet 

avsågs objektiva eller värderande uttryck undvikas (Bryman, 2018). 

 

Överförbarhet för denna studie innebär att vi, så noggrant det varit möjligt, skrivit 

ner precis hur studien gått till och vilka överväganden som ligger bakom besluten. 

Tanken med detta är att studien på så vis ska kunna bli replikerbar men som Bryman 

(2018) ändå belyser är det viktigt att vara medveten om att det är omöjligt att “frysa” 

en social miljö. Helt replikerbar i ordets bemärkelse kan studien alltså aldrig 

garanteras vara oavsett hur tydlig beskrivningen är. Det har, förutom social variation, 
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även att göra med vår reflexivet - alltså att vi aldrig kan vara helt objektiva eftersom 

våra erfarenheter och tankar påverkar vår tolkning av materialet (Bryman, a.a.). 

Detsamma gäller den semistrukturerade intervjun som alltid riskerar färgas av våra 

föreställningar då genom våra tolkningar av svaren formulerar följdfrågor och styr 

intervjun. Bryman (2018) förvarnar att det behöver finnas en medvetenhet om att vår 

närvaro påverkar vilken data som samlas in och vi har försökt minimera vår påverkan 

genom att i förväg och även under arbetets gång föra kontinuerliga diskussioner 

rörande både överförbarhet men även trovärdighet. Trovärdighet innebär i denna 

studie att vi, genom diskussioner, i förväg bestämmer hur vi ska förhålla oss till 

informationen som delges. Vi har försökt hålla oss neutrala i vår tolkning och analys 

av insamlade data samt undvikit att låta egna värderingar påverka studiens resultat. 

Det har inneburit att under arbetets gång kontinuerligt gått igenom vad som skrivits 

fram och diskuterat huruvida det finns evidens för ett påstående eller om det är färgat 

av våra känslor.  

 

Gällande studiens pålitlighet har studien tagit form dels utifrån handledande 

processer och texten har varit del av en kollegial granskning, det är enligt Bryman 

(2018) stärkande för studiens kvalitet.  

5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenterats de sammanställda teman som framkommit i en första 

analys av dataunderlaget, de är; Arbete för inkludering i form av barns samspel, 

Förutsättningar i arbetet på förskolans gård med rullstolsburna barn och 

utmaningar i fysisk miljö och Förutsättningar i arbetet på förskolans gård med 

rullstolsburna barn, förskollärarens förhållningssätt. Citaten används både för att 

förstärka våra resonemang men även för att tydligt göra respondenternas röster 

hörda. Alla respondenter representeras av minst ett citat medan deras tankar 

förekommit genom hela bearbetningen av resultatet. För att göra arbetet strukturerat 

och överskådligt benämns respondenterna med "Förskollärare" istället för att 

beskriva varje respondentens enskilda uttalande om det upptäckta temat. För att 

uppmärksamma likheter och skillnader nämns på lämpliga ställen antalet 

förskollärare som gett respektive svar.  

5.1 Arbete för inkludering i form av barns samspel och 
stödtecken 

Flera av de tillfrågade förskollärarna uppger att de dagligen arbetar med inkludering i 

verksamheten. Det framgår att om så inte sker så bryter man mot läroplanen som 

tydligt uttrycker att alla barn har rätt till inkludering, möjlighet till lek samt att 

förskolan ska överföra solidariska värden till barnen, en förskollärare säger: 

Det är ju och ska vara fundamentet! Och läser man läroplanen och kan sin läroplan så 

vet man ju att det är det arbetssättet vi ska ha och inget annat arbetssätt är ok. Det är 

jätteviktigt inom alla områden att vi jobbar inkluderande både vad det gäller kollegor 

och barn, bemötande och föräldrar och sådär (Förskollärare 7). 
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Flera förskollärare poängterar att de vuxnas handlingar överförs till barnen. Om barn 

får lära sig att olikheter är något positivt och att alla ska få bli inkluderade redan i 

tidig ålder följer det synsättet med barnen upp i skolåldern och vidare till vuxenlivet. 

När ett barn får känna sig inkluderad stärks självkänslan och måendet - det är även 

en mänsklig rättighet. En av dessa förskollärare säger: 

Alla har rätt att känna sig inkluderade och vi verksamma i förskolan måste lära oss att 

byta fokus, inte bara fokusera på de skillnader som utmärker ett barn där man 

försöker anpassa barnet efter omgivningen utan istället lyfta blicken och se om man 

istället kan anpassa omgivningen så barnet kan inkluderas (Förskollärare 3). 

 

En förskollärare beskrev att när ett rullstolsburet barn ska börja på avdelningen, kan 

pedagoger engagera de andra barnen och göra dem mer nyfikna genom att låta dem 

undersöka rullstolen tillsammans och ställa frågor; 

Det blir mer inkludering. Och göra saker tillsammans med dom. Och att det inte är något fel att 

fråga och de kan komma tillbaka och fråga samma fråga flera gånger, ibland kan det vara svårt att 

förstå (Förskollärare 4). 

Samspel kan se ut på många olika sätt, visar intervjusvaren. För en del barn kan 

samspel innebära att barnen vistas på samma yta och är nära varandra då ett samspel 

kan uppstå på deras villkor även om barnen inte kan göra samma saker. Andra barn 

kan behöva vuxenstöd för att klara av att stanna kvar i en lek medan andra barn 

behöver få träna på att bli självständiga i sina kamratrelationer. En del barn har svårt 

för samspel eftersom det kan bli för mycket för dem och då kan pedagogen hjälpa till 

att anpassa deltagandegraden efter en nivå som gynnar barnet. Två av 

respondenterna beskrev tillfällen då barn blivit exkluderade och vid båda tillfällena 

handlade det om att pedagoger valt att utesluta barn som enligt dem inte passade in i 

det som hände i verksamheten - varav det ena barnet mötte svårigheter i samlingar 

eftersom hon blev rastlös. Respondenten som arbetat med barnet föreslog att han 

skulle inkluderas i samlingen på egna villkor vilket hade inneburit att hon fick lämna 

samlingen vid behov. Det som hände istället var att dörren stängdes till barnet och 

fick inte delta.  

Majoriteten av intervjusvaren pekar på att insatser inte enbart ska sättas in när ett 

barn behöver det, utan användas som en naturlig del av den dagliga verksamheten så 

att inget barn behöver veta vilket stödmaterial som sattes in för vilket barn.  

Ska det vara inkluderande ska det finnas framme hela tiden! Ja, för det handlar ju om det 

demokratiska värdet, den demokratiska värdegrunden (Förskollärare 7). 
 

Barn som kan använda stödtecken och kommunicera med hjälp av kroppsspråket 

hamnar inte i konflikter på samma sätt som de förmodligen hade gjort om de inte 

haft tillgång till något kommunikationsverktyg. Förskollärare 7 säger, ”kan du liksom 

med din kropp visa att någon ska sluta (tecknar ”sluta”) då puttar du inte”. 

Förskollärarna uttrycker att stödmaterial bör finnas tillgängliga för alla hela tiden och 

att det gäller att hitta lösningar för enskilda barn utifrån deras behov. För det blir 

exkluderande att sätta in stödtecken, bara när pedagogerna tror att ett visst barn har 

nytta av det, eftersom det kan bli utpekande. Det är ingen nackdel att stöd används av 
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alla barn, utan snarare positivt och i många fall visar det sig att andra barn också har 

gynnats av kommunikationsverktyget. För en del barn är det lösningarna på dessa 

behov som möjliggör deltagande för det barnet. En del barn behöver ha något att 

hålla i under samlingen medan andra barn, med mycket spring i benen, kan hjälpas 

av att få följa med till köket för att hämta frukt. Ibland ifrågasätter andra barn dessa 

speciallösningar men barn är ofta förstående när man berättar vad anledningen är.  

Det är likadant där, där finns det dom sa har det svårare å sitta still eller lite kryp i kroppen. Ja 

men då får den gå och hämta mera mjölk. Men varför får den det, ja men du vet han har lite svårt 

o sitta. Aha svarar barnen. Å har man de alldeles från grunden så har man med sig. Sen köper 

dom det tycker jag (Förskollärare 4). 

 

Det framgår att respondenternas uppfattningar om inkludering är bred och innefattar 

många områden. Gemensamt är att alla ser inkludering som något för alla barn och 

inte enbart barn i uppenbara behov. Det lyfts att alla barn är i behov men att behoven 

ser olika ut och att de inte är i behoven hela tiden. De flesta av de tillfrågade 

förskollärarna lyfter fram betydelsen av användning av stödtecken och inkludering av 

barn för att främja samspel. Samtliga förskollärare betonar att inkludering är viktigt 

och att alla barn har rätt att få känna sig inkluderade. 

5.1.1 Analys av arbete för inkludering i form av barns samspel och 

stödtecken 

Barn utvecklar främst sociala färdigheter i interaktion med andra barn (Vygotskij 

m.fl., 1978) och det är i den proximala utvecklingszonen som barnets 

utvecklingsmöjligheter är störst (Säljö, 2014). Därför är det tänkbart att ett barn som 

exkluderas ur barngruppen även exkluderas från en stor del av den potentiella 

utvecklingen. Utifrån Säljö (2014) beskrivning av teori om den proximala 

utvecklingszonen är det viktigt att barn får vistas i närheten av barn på en högre 

kunskapsnivå än de själva. Barn som särskiljs riskerar att stigmatiseras (Vygotskij 

m.fl., 1978). Resultatet visar att förskollärarna arbetar för att möjliggöra för samspel 

mellan det rullstolsburna barnet och andra barn, genom att exempelvis bjuda in till 

att ta del av det rullstolsburna barnets hjälpmedel och att alla barnen får lära sig 

stödtecken. Ett barn ska ha nytta av stödtecken i sina kamratrelationer, krävs det att 

kamraterna känner till stödtecken, annars förstår de inte vad den andre försöker 

säga.  

 

Pedagoger behöver arbeta inkluderande genom att hitta lekar där det finns en 

möjlighet för barn med funktionsnedsättning att delta i samt sträva efter att göra 

barnets eventuella hjälpmedel spännande för kamraterna för att undvika 

stigmatisering (Smidt, 2010). I resultatet framkommer att förskollärarna arbetar 

utifrån detta genom att de planerat aktiviteter där alla barn kan delta. 

 

I resultatet uttrycker förskollärarna att de möter det rullstolsburna barnet där det 

befinner sig och att fokus ligger på processen istället för målet i sig. Hur barn 

tillägnar sig kunskap är viktigare än målet i sig (Vygotskij m.fl., 1978). Genom att 
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exempelvis stötta ett barn där det får träna på att delta vid samlingar genom att vara 

med så länge det går och sedan försöka utöka med tiden istället för att bli exkluderad 

från aktiviteten. Detta är kopplat till Vygotskijs teorier om och att det man kan göra 

med hjälp idag klarar man själv imorgon (Smidt, 2010). Genom det sociokulturella 

perspektivet behöver förskolans både psykiska och fysiska miljöer vara inkluderande 

för alla barn eftersom inlärningen blir störst när barn befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen. Med det synsättet går det inte att motivera att barn separeras på 

grund av funktionsnedsättningar (Vygotskij m.fl.., 1978). Hade respondenten som 

berättade om barnet som exkluderades ur samlingar fått bestämma hade barnet fått 

träna på att delta istället för att exkluderas. Enligt ett sociokulturellt perspektiv hade 

det inneburit att barnet fått spendera tid i den proximala utvecklingszonen (Smidt, 

2010) där ett lärande hade skett mellan barnet i svårigheter och barnen som inte 

mötte svårigheter i den situationen. Barnet hade fått möjlighet att träna på det sociala 

samspelet, fått chansen att lära genom att imitera och på sikt hade barnet 

förmodligen kunnat delta i aktiviteten. Återigen - ur ett sociokulturellt perspektiv 

innebär det att all tid som spenderas i den proximala utvecklingszonen ger barnet 

möjlighet att utvecklas inom mer problematiska områden (Smidt, 2010). På så sätt 

kan en vuxens deltagande och engagemang leda till att ett barn på sikt inkluderas och 

blir mer självständig i sina kamratrelationer.  

5.2 Förutsättningar i arbetet på förskolans gård med 
rullstolsburna barn och utmaningar i fysisk miljö 

Det kan anses betydande att utomhusmiljön är inkluderande eftersom det finns ett 

egenvärde i svensk förskola att barn får spendera tid utomhus. Som en del av 

resultatet framgår att det finns direktiv i minst en av de berörda kommunerna 

gällande utevistelse och dess minskade risk för sjukdomsspridning. En förskollärare 

säger: 

Vi har ju fått direktiv om att vi ska spendera mycket tid ute också, speciellt på vintern för då 

minskar ju risken att barnen blir sjuka… (Förskollärare 6). 

Genom att tillåta barnen att ställa frågor om funktionsnedsättningen främjas ett 

öppet klimat, uttrycker flera förskollärare, där det är okej att vara nyfiken och på sikt 

ökar det rullstolsburna barnets inkludering i gruppen.  

En majoritet av de tillfrågade förskollärarna uttrycker att den fysiska miljön 

begränsar inkluderingsmöjligheterna för ett rullstolsburet barn och pedagogerna 

ställs inför utmaningar där det gäller att tänka till och försöka lösa problemen för 

barnets bästa. När det handlar om deras arbetsplatser uttrycker en majoritet av de 

tillfrågade förskollärarna att utomhusmiljön inte är anpassad för ett rullstolsburet 

barn och möjligheterna till inkludering är begränsade. Det uppgavs att lekytor i den 

planerade utomhusmiljön hade sand runt sig där en rullstol inte kan rullas fram och 

att vissa gungor hade staket utan öppning runt sanden, vilket innebar att en pedagog 

skulle vara tvungen att lyfta barnet från staketet och hela vägen fram till gungan. En 

förskollärare säger: 
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Jag skulle spontant säga att ett barn som sitter i rullstol inte skulle kunna aktivt delta i vår 

utomhusmiljö, det finns mycket som skulle begränsa det barnet. Spontant så finns det mer 

begränsningar än möjligheter (Förskollärare 3). 

En annan förskollärare uttrycker att hon inte upplevt några utmaningar i arbetet med 

rullstolsburna. 

Nej. Det kan jag nog inte, höll jag på att säga. Men det är nog mest eftersom då jag har mött 

det så har det ju varit redan specialanpassat både inom och utomhus. Så de har ju kunnat ta 

för sig själva på ett helt annat sätt. Men då har vi ju haft förutsättningar för det från början 

(Förskollärare 1). 

 

I många fall skulle det räcka med att göra små förändringar och överbrygga hinder i 

den fysiska miljön för att gårdarna ska bli mer inkluderande. I de flesta fall är det 

ekonomiska skäl som sätter stopp till förändringen, belyser förskollärarna. I 

intervjusvaren uttrycks att det skulle vara billigare att bygga lekplatser på ett 

inkluderande vis från början istället för att behöva bygga om och anpassa i efterhand. 

Kraven på hur nya lekplatser ska byggas borde vara större, en förskollärare säger: 
 

För det är lite det här med om nån inte ser över staketet. Ja, visst man kan ju lika gärna stora 

lådor men man får nog ändra miljön för alla så det gynnar de där barnen som har behov. Men att 

dom andra barnen får hänga med på det ändå, det är ju ingen skada för någon (Förskollärare 5). 

 

En förskollärare påtalade att det finns en specifik förskola i kommunen som är 
anpassad för barn i särskilda behov men att det inte är den förskolan personen 
arbetar på. Det framhävs i sammanhanget att så länge det finns en tillgänglig förskola 
kommer inte andra förskolor på upptagningsområdet anpassas utan då hänvisas 
kanske vårdnadshavarna till den förskolan som redan är anpassad. 

5.2.1 Analys av förutsättningar i arbetet på förskolans gård med 

rullstolsburna barn och utmaningar i fysisk miljö 

Resultatet indikerar att det finns stora brister i de fysiska miljöernas uppbyggnad i de 

tillfrågade förskollärarnas utomhusmiljöer, vilka vore direkt exkluderande för 

rullstolsburna barn om miljöerna inte förändras. Det framgår även att om 

verksamheten är genuint inkluderande behöver inte aktiviteter eller miljöer ändras 

hela tiden då olika behov uppstår eller försvinner. Belyst genom ett sociokulturellt 

perspektiv framgår dessa argument som inkludering baserat på positiv 

differentiering - att barn ska ses utifrån deras starka sidor och inte deras svagheter 

och då behöver miljön vara så pass inkluderande att svagheter inte blir något hinder 

(Smidt, 2010). 

 

Smidt (2010) belyser att problemen inte ligger i barnens handikapp utan mer i andras 

svårigheter att bemöta dem. Det är lärarnas uppgift att hantera både hinder och deras 

sociala konsekvenser (Smidt, 2010). Resultatet indikerar att förskollärare behöver 

hitta strategier både pedagogiskt men även sätt att förändra miljön för att ge barnen 

bättre förutsättningar. 
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I resultatet framkommer att om det finns en så kallad tillgänglighets-förskola i 

upptagningsområdet hänvisas barn i behov av särskilt stöd dit istället för till en vanlig 

förskola. En problematik i detta är att då riskerar man att särskilja de handikappade 

barnen på ett vis som Vygotskij förordade inte borde ske (Smidt, 2010).   

En stark koppling till det sociokulturella perspektivet är att om barn ska ses utifrån 

deras starka sidor och inte deras svagheter (Smidt, 2010) så behöver miljön vara så 

inkluderande att svagheter inte blir något hinder. I en miljö som är så pass 

inkluderande att svagheter inte märks tillåts ett fokus på barnets styrkor och av det 

gynnas barnets självkänsla. När det finns brister och hinder i miljön kan det leda till 

exkludering, att barnet utesluts från samspelet, som behövs eftersom det lägger 

grunden till allt lärande (Säljö, 2014; Vygotskij, 1978). Aktiviteter bör planeras på ett 

vis så det passar alla barn istället för att behöva anpassa aktiviteterna för att 

möjliggöra inkludering. Om verksamheten är genuint inkluderande behöver inte 

aktiviteter eller miljöer ändras hela tiden då olika behov uppstår eller försvinner. 

Resultatet visar en medvetenhet hos de flesta tillfrågade förskollärarna att de 

planerar aktiviteter där alla barn kan delta. I resultatet framgår också att när ett 

behov eller hinder upptäcks bör man försöka hitta en lösning som gynnar alla barn 

och inte bara det barnet som är i särskilt behov.  

Om ett barn i rullstol inte kan komma fram till lekytorna som erbjuder interaktion 

med andra barn finns det en risk för exkludering och att de inte utvecklar samma 

förmågor. När ett barn exkluderas är det svårt att lära från andra barn och då gäller 

det för pedagogen att se till att barnen får tillfälle och möjligheter till samspel (Smidt, 

2010).  I resultatet framkommer olika orsaker och lösningar för exkludering samt hur 

de arbetar för att möjliggöra för samspel, exempelvis genom att planera aktiviteter 

som är anpassade för rullstolsburna barn och inkluderar andra barn där de får 

samspela istället för att fokusera på de hinder som finns i den fysiska miljön. 

Resultatet indikerar att förskollärarna försöker se möjligheter och att det 

rullstolsburna barnet ska få delta utifrån sina förutsättningar, alla barn behöver inte 

göra exakt lika varje gång.  

5.3 Förutsättningar i arbetet på förskolans gård med 
rullstolsburna barn, förskollärarens förhållningssätt  

Återkommande i nästan alla intervjuer var en tanke om att förskollärare behöver 

ligga steget före och skapa förutsättningar för att barn ska få lyckas. Förskollärarna 

nämner att genom eliminering av hinder - till exempel genom att se över miljön, 

skruva bort trösklar eller montera möbler på hjul - kan man skapa förutsättningar för 

att rullstolsburna barn ska kunna klara sig själva. Ett annat sätt att stärka barns 

självständighet är att förvara förskolans material på låg höjd så att barnen kan nå det 

själva och inte behöva be om hjälp varje gång de vill komma åt något. Flera 

förskollärare uttrycker att barnen lär sig genom att lyckas och några uttrycker också 

att om barnet kan klara sig själv lyfts dess självkänsla men för att veta att man klarar 

sig själv krävs det att barnet vågar prova, upprepa och att pedagogerna finns som 

stöd. n av dessa förskollärare säger: 
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Det är viktigt att tänka på också kring de barn som behöver det där speciella– vi måste ge dem 

många tillfällen att lyckas och FÅ att misslyckas. Därför måste också miljön vara BRA och 

utmanande. Det får inte vara så att närhelst barnet går in i det så blir det ett misslyckande 

(Förskollärare 7). 

 

Tillsammans med lämpliga stöd och hjälpmedel kan barnet få utveckla både sin 

självständighet och i det också sin självkänsla. När barnet kan vara så självständigt 

som möjligt främjas dess självkänsla och självförtroende och att man duger även om 

man behöver ett hjälpmedel. Det framgår flera gånger under intervjuerna att ett barn 

som lyckas med saker höjer både sin självbild och sin självkänsla. En av dessa 

förskollärare säger: 

Att kunna få klara sig själv så mycket som möjligt, det gäller väl egentligen alla människor. Även 

om man kanske inte själv, barnet eller personen, kanske inte tror det så är väl det målet – att man 

ska kunna klara sig själv. Det är ju bra för ens eget självförtroende och framför allt självkänsla. 

Lär det här och jag duger fast jag behöver nåt hjälpmedel (Förskollärare 2). 

När ett behov eller hinder upptäcks bör man försöka hitta en lösning som gynnar alla 

barn, och inte bara det barnet som har det särskilda behovet. Flera förskollärare 

nämnde att vårdnadshavare är en stor resurs som förskolan ska använda sig av i 

arbetet med inkludering av barn i särskilda behov. Ett argument var att de 

tillsammans med vårdnadshavare kan upptäcka bakomliggande faktorer som orsakar 

behovet som barnet uppvisar, till exempel att ett barn hade svårt att ta till sig 

sagoläsning och det visade sig att barnet hörde dåligt. Flera respondenter uttrycker 

även att både barnen själva men även föräldrarna ofta besitter stora kunskaper inom 

de behov barnen har, både genom nya idéer och genom tidigare erfarenheter.   

 

Förskollärarna lade även stor vikt vid att förskolan ska använda sig av de resurser 

som finns, såsom habilitering och specialpedagoger eftersom de besitter stora 

kunskaper och även kan bidra med idéer på anpassning samt material eller 

hjälpmedel. Målet är att alla barn ska kunna inkluderas och vistas i samma miljöer. 

 

Likasinnade kollegor beskrivs som en stor tillgång för arbetslaget eftersom man kan 

lära av varandra. Genom att ha ett öppet klimat med delat engagemang och mycket 

ödmjukhet kan kompetenser delas och påminna varandra om något inte fungerar 

optimalt. Det gäller att ta vara på varandras kunskaper och hjälpas åt - då blir det ett 

kollegialt lärande, beskriver en respondent.  

 

Majoriteten av förskollärarna uttrycker att det ofta blir tungjobbat om miljön inte är 

anpassad och de behöver be sina kollegor om avlastning, två av dessa säger följande:  

 
Men mest för barna, jag tänker hela tiden och se ur barnen, ja dom går alltid först så tänker jag. 

Sen får jag ha lite ont i ryggen nää men alltså nästan så, man får inte se till att idag orkar inte jag. 

De tycker inte jag får finnas. Utan man måste hela tiden tänka barnet går före (Förskollärare 4). 

 

Det är lika viktigt att hon känner sig trygg med övriga personal eftersom jag inte alltid är där 

(Förskollärare 8).  
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Belyst genom det sociokulturella perspektivet ska barn inte särskiljas utan ha 

möjlighet att vistas i samma lokaler (Vygotskij m.fl., 1978) och det stöd som, 

exempelvis, en specialpedagog kan bistå med har syfte att möjliggöra för just 

inkludering av alla barn. 

5.3.1 Analys av förutsättningar i arbetet på förskolans gård med 

rullstolsburna barn, förskollärarens förhållningssätt  

Inkluderande baserat på positiv differentiering skriver Smidt (2010) innebär bland 

annat att undervisning inte ska individanpassas efter barns förmågor och svårigheter 

utan aktiviteter ska planeras på ett vis så att alla kan delta i dem, det vill säga 

verksamheten ska inte individualiseras för varje barn utan vara inkluderande 

gentemot alla. En naturlig miljö behövs för olikheter som också är tillåtande 

gentemot de andra barnens nyfikenhet så att inte exempelvis rullstolen blir ett stigma 

(Smidt, 2010). Förskollärarna uttrycker att det krävs av dem att vara goda förebilder 

och att deras handlingar ska bidra till hur barnen uppfattar varandra och bidrar till 

inkludering i verksamheten. Förhållningssättet blir avgörande. Om pedagogerna 

uttrycker sig som att det är det mest naturliga som finns så kommer barnen också 

tycka det. 

I resultatet beskriver förskollärarna att de behöver ligga steget före och skapa 

förutsättningar för att barnen ska lyckas. Detta belyser även Säljö (2014) genom att 

barnets självkänsla och självbild utvecklas i samspelet med andra barn och för att 

lyfta barns självkänsla behöver man ligga steget före och skapa förutsättningar för 

barn att lyckas.  

Förskollärarna uttrycker att förskolan ska ta hjälp av vårdnadshavarna i arbetet med 

inkludering av rullstolsburna barn för att hitta arbetssätt som främjar barnet, vilket 

går att koppla till Smidts (2010) beskrivning av att förskola och vårdnadshavare ska 

hjälpas åt och att det ska ses som en självklarhet där det ska finnas en ömsesidig 

respekt sinsemellan, med barnets behov i fokus.  

6 Diskussion  

I detta kapitel presenteras först Metoddiskussion där de val som gjorts redogörs för, 

motiveras samt diskuteras hur väl dessa lämpade sig för undersökningen. 

Resultatdiskussionen utgörs av studiens analyserade resultat i förhållande till syftet i 

relation till tidigare forskning. Diskussionen fortsätter med en Slutsats som 

innehåller förslag på arbetssätt som främjar inkludering, Relevans för 

förskollärarprofessionen diskuteras och kapitlet avslutas med förslag på Fortsatt 

forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva förskollärares uppfattningar om inkludering i 

förskolan, särskilt med avseende på rullstolsburna barns möjligheter till inkludering 

vid vistelse på förskolans utegård. En kvalitativ metod var väl lämpad till syfte och 
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frågeställningar. Genom semistrukturerade intervjuer kunde fokus riktas mot det 

som skulle undersökas eftersom vi kunde formulera frågor som besvarade studiens 

syfte (Bryman, 2018).  

 

Valet av att utföra intervjuerna enskilt och både fysiskt och via telefon grundar sig i 

flera aspekter. En tanke är att förskolans läroplan (Skolverket, 2016) uttrycker att 

förskolans verksamhet ska ha ett ekologiskt förhållningssätt och föra vidare ett 

ansvarsfullt miljötänk till barnen. Med det i tankarna kändes det oansvarigt att båda 

eller en av oss skulle resa långa sträckor med bil för att mötas inför varje intervju, 

speciellt eftersom Bryman (2018) påtalar att det inte tillför resultatet något att ha 

flera närvarande intervjuare. Vidare beskriver Bryman (2018) att det på grund av den 

ekonomiska aspekten är norm att utföra intervjuer enskilt i samhällsvetenskapliga 

undersökningar, det skulle helt enkelt kosta för mycket att ha flera intervjuare. Efter 

avslutad pilotintervju framförde en respondent en tydlig uppskattning över att träffas 

en mot en. Hon hade nämligen nyligen ställt upp i andra studier, där hon mött två 

intervjuare samtidigt och där hade hon känt sig utsatt i situationen. Det är en faktor 

som beaktats när studien planerades. Som ett resultat av denna insikt fick 

respondenterna även själva välja plats för intervjun, dels för att underlätta för deras 

deltagande men även för att ge dem en möjlighet till trygghet i att de kan välja en för 

dem välbekant plats om de önskar. Användandet av telefonintervju kan ha påverkat 

resultatet. Vi tänker att det innebär en större säkerhet för respondenterna som på så 

vis blir svårare att identifiera och en tanke är då att de möjligtvis vågar berätta mer 

om de eventuella brister de upplever med sina arbetsplatser. Användandet av 

semistrukturerad intervju har gett respondenterna en större kontroll över empirin. 

Genom att använda öppna frågor lät vi respondenterna styra samtalen och på så vis 

utvecklades teman vi inte i förväg haft någon tanke om. Som exempel ställdes inga 

frågor om ekonomi eller ergonomi men ändå nämndes detta i majoriteten av 

intervjusvaren. 

 

Två av de deltagande respondenterna arbetade vid intervjutillfället på skola. 

Gemensamt för de båda är dock att de innehar förskollärarexamen samt har arbetat 

på förskola under flera år och har erfarenhet av arbete med rullstolsburna barn. 

Under intervjuerna har de medvetet haft med sig tanken om att studiens syfte är att 

undersöka inkludering i förskolan vilket innebar att om de nämnde något som 

handlade om deras erfarenhet från skolan så kopplade de även till vad det hade 

inneburit i förskolan. Båda respondenterna var väl bevandrade i förskolans läroplan 

samt vilka förutsättningar som råder vid arbete i förskola. Resultatmässigt har deras 

medverkan gett en bredare bild av området som skulle undersökas eftersom vi fick ta 

del av deras erfarenheter av arbete med rullstolsburna både i skola och förskola samt 

deras jämförelser av förutsättningar och hinder. 

 

Under flera av intervjuerna framkom att respondenterna upplevde detta som ett svårt 

ämne med förklaringen att de upplevde sina förskolemiljöer som inkluderande innan 

vi förde ämnet på tal och de konkret började fundera på vad ett rullstolsburet barn 
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självständigt skulle kunna göra på förskolans gård. Den frågan och studien i stort har 

alltså uppmärksammat en del förskollärare på hinder som finns i den planerade 

miljön vilket kan få konsekvenser i pedagogiska sammanhang. 

 

Ambitionen var från början att avgränsa informationssökningen till artiklar och 

avhandlingar publicerade under de senaste tio åren men på grund av svårigheter att 

finna relevant forskning fick det beslutet omvärderas. Trots att vi fått hjälp av tre 

olika bibliotekarier på tre olika bibliotek i Sverige upplevdes ändå svårigheter i 

informationssökningen. Svårigheten att hitta relevanta källor tolkar vi som en än 

större anledning till varför detta behöver forskas mer i. Det slutliga materialet 

varierade mellan årtalen 2005–2018 förutom en källa som publicerades 1978.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva förskollärares uppfattningar om inkludering i 

förskolan, särskilt med avseende om rullstolsburna barns möjligheter till inkludering 

vid vistelse på förskolans utegård.  

 

Inkludering ses som en rättighet för alla och att en förskola som inte är inkluderande 

bryter mot läroplanen uttrycker förskollärarna i studien. Samtliga förskollärare 

påtalar att inkludering är viktigt och att alla barn har rätt att få känna sig 

inkluderade. Förskolan lägger grunden för allt lärande (skolverket, 2016) och därför 

är det betydande med engagerade och kompetenta pedagoger som kan stötta barnen 

och se till att alla barn inkluderas i gemenskapen och ges möjlighet till samspel med 

andra eftersom det bidrar till deras utveckling.  

  

Vi har uppfattat en medvetenhet kring förskollärares betydelse för det rullstolsburna 

barnets möjligheter till utveckling och lärande och att få inkluderas med andra barn 

och barnets självkänsla. Respondenterna talar om hur viktiga och betydelsefulla 

förskollärare är för barns lärande, utveckling och för hur andra barn bemöter ett 

rullstolsburet barn. För att kunna ge rätt stöd som gynnar utveckling krävs det att 

pedagogerna vågar erkänna de svårigheter ett barn i behov av särskilt stöd möter 

(Renblad & Brodin, 2014). 

 

Resultatet indikerar att förskollärarna försöker arbeta utifrån ett inkluderande 

arbetssätt, där alla barn får ta del av stöd och hjälpmedel, är en del av den 

demokratiska värdegrunden. Resultatet visar även att varje individuellt rullstolsburet 

barn behöver olika former av anpassning, stöd och hjälpmedel för att kunna nå 

samma mål. Ett inkluderande arbetssätt bidrar till att föra över de solidariska värden 

som uttrycks i läroplanen (Skolverket, 2016) vilket kan kopplas till Brodin och 

Lindstrand (2008) som poängterar att när barnen leker och hjälps åt utvecklas 

vänskapsrelationer och medmänsklighet. Vår tolkning är att inkludering inte enbart 

är viktigt för barnens vardag i förskolan här och nu utan att det även kan få 

konsekvenser i deras framtida liv eftersom barnen behöver känna sig som en del av 

solidariteten för att dessa värden ska efterlevas. 
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Resultatet indikerar att inkludering sker när den fysiska miljön utomhus är tillåtande 

så barnet i rullstol kan flytta sig, delta i aktiviteter och lekar utan att det finns några 

hinder. Inkludering sker även när det rullstolsburna-barnet kan samspela med andra 

barn utifrån sina förutsättningar och behov samt kan kommunicera med kamrater 

genom exempelvis stödtecken. I resultatet framkommer det också att inkludering 

sker när alla barn kan delta utifrån sina behov och pedagogerna inte gör något extra 

för ett specifikt barn. Lillvist (2009) beskriver att fokus av pedagogerna ska vara på 

det enskilda barnet och dess specifika situation i samspelet och tillsammans kan de 

hitta gemensamma lekstrategier för att kunna leka med varandra. I resultatet 

framkom att en del barn behöver vuxenstöd för att klara av att stanna kvar i en lek då 

barnet får möjlighet att öva på deltagande utifrån sina förutsättningar.  

 

Förskollärarna i studien beskriver hur de både planerar och möjliggör för 

aktiviteter/situationer som inkluderar alla barn och som är anpassade utifrån alla 

individuella behov. Diamond och Tu (2009) lyfter att forskning visar att barn 

tenderar att oftare välja en funktionsnedsatt lekkamrat om funktionsnedsättningen 

stör deltagandet i en aktivitet minimalt. Med stöd av deras forskning drar vi 

slutsatsen att det är betydelsefullt för barns inkludering i barngruppen att deltagande 

i leken förenklas för rullstolsburna barn. Även Lillvist (2009) och Jonsdottir (2007) 

lyfter fram att barn i behov av särskilt stöd mer sällan blir valda att leka (Jonsdottir, 

2007; Lillvist, 2009). Med stöd av detta riskerar barnet att uteslutas ur gruppens 

gemenskap, förlora viktiga tillfällen att öva på samarbete, social kompetens och 

konflikthantering. Dessutom riskerar det hela att bli en ond cirkel eftersom studier 

utförda av Jonsdottir (2007) har visat att barn med utvecklade kommunikativa 

förmågor och stor förståelse för sociala regler ansågs populära medan barn som 

saknade dessa förmågor var mindre populära. Barn som i sin barndom blivit utsatta 

för utanförskap och blivit exkluderade sätter djupa spår och kan leda till negativa 

konsekvenser i ungdomsåren och upp i vuxen ålder. Studier har visat att det bland 

annat kan innebära undermåliga studieresultat och skoltrötthet ända upp i vuxen 

ålder (Jonsdottir, 2007). Social kompetens är något alla har stor nytta av som vuxen 

då man bör fungera i många olika sociala sammanhang och kontexter där man inte 

enbart behöver kunna hålla sams utan även känna till olika sociala regler. Genom att 

se till att alla barn får möjlighet att träna på dessa förmågor i förskolan skulle 

skolorna troligen kunna spara mycket pengar på speciallärare som kanske bara 

behövs eftersom barnen missat den inlärningen under sina tidiga år. 

 

I resultatet går att utläsa att anpassning och stöd ska vara något självklart om barnet 

behöver - vilket även Brodin och Lindstrand (2008) nämner i sin studie. 

Förskollärarna i studien uttrycker att det inte går att uppfylla på grund av budgetskäl 

och att kommunerna struntar i att i förväg anpassa lekplatser vid själva byggtillfället. 

Resultatet indikerar att förskolepedagoger får kämpa för att få en förändring av 

lekplatserna när ett behov uppstår. Det framgår att anpassning inte alltid kan ske och 

att det är en kostnadsfråga, det är helt enkelt för dyrt. I plan och bygglagen 
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(2010:900) framgår att alla förskolegårdar ska vara anpassade så att rörelsenedsatta 

personer kan vistas på och bruka platsen. Rent krasst innebär det att gårdar som inte 

är handikappanpassade bryter mot lagen - vilket är speciellt problematiskt eftersom 

det framgick att få av de berörda förskolorna i denna studie fungerade för 

rullstolsburna barn enligt respondenterna. Intervjusvaren indikerar att det är enklare 

att förändra och göra den fysiska miljön inomhus mer inkluderande för 

rullstolsburna barn än utomhus. Trots det är en reflektion vi gjort att inomhusmiljön 

ofta är mer lämpad och bättre anpassad på en strukturell nivå än utemiljön där det 

ofta bara finns en ramp för att kunna komma in i byggnaden. Glöms barnens rätt att 

få vistas, utvecklas och lära sig i utomhusmiljön bort? Med detta i åtanke dras 

slutsatsen att kraven för nybyggda förskolegårdar behöver stärkas så de byggs på ett 

mer inkluderande vis från början - snarare än att de måste göras om ifall det skulle 

börja ett barn med en nedsättning i framtiden. Det finns även en funktion i att 

gårdarna skulle vara mer anpassade för rörelsenedsättningar även ur ett 

pedagogperspektiv. Det vore helt enkelt svårt för en rullstolsburen pedagog att delta i 

barnens lek och agera medforskare ifall hen inte kan komma fram till barnen som 

leker.  Med utgångspunkt i barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2018) och 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) framgår det tydligt att miljön 

ska vara anpassad för att en funktionsnedsättning inte ska innebära ett hinder.  

 

Resultatet indikerar att de tillfrågade förskolornas gårdar inte är helt lämpade för 

rullstolsburna barn att vistas i trots att förskolans läroplan (Skolverket, 2016) belyser 

vikten av utomhusvistelse och att utevistelse bör ge möjlighet till lek både i planerad- 

och naturmiljöer. Brodin och Lindstrand (2008) lyfter fram betydelsen av att vistas 

utomhus för barns fysiska samt psykiska hälsa vilket även framkom i resultatet då en 

del förskolor fått direktiv från kommunen om att vara utomhus eftersom det sägs 

minska smittspridning. Faktum är att Socialstyrelsen (2008) rekommenderar att 

barn ska tillbringa mycket tid utomhus under sin vistelse på förskolan eftersom det är 

en så kallad frisk-faktor - vilket innebär att det är en av de faktorer som forskning har 

visat stor betydelse för att hålla människor friska. En slutsats i detta är att det anses 

positivt att barn spenderar tid utomhus. Mer tid utomhus innebär större exkludering 

för barn som inte kan delta i leken. Relaterat till psykisk ohälsa på grund av 

exkludering blir denna frisk-faktor motsägelsefull för det barn som är rullstolsburet. 

6.3 Slutsats 

Slutsatsen av studien är att det är av stor vikt att beakta att alla barn är unika med 

olika behov. Pedagogernas förhållningssätt påverkar hur andra barn ser på och 

bemöter ett funktionsnedsatt barn vilket är anledningen att det är betydande att 

skapa en naturlig miljö för olikheter. Genom en öppenhet i miljön förenklas 

inkludering och risken för stigmatisering minskar eftersom en nyfikenhet för det 

utsatta barnet ökar. När miljön är inkluderande så att alla barn kan delta i leken 

minskar risken för uteslutning på grund av funktionsnedsättning. 
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Det finns mycket man kan göra för själv att förbättra rullstolsburna barns 

förutsättningar för inkludering utan att behöva bygga om gården. För att kunna 

inkludera rullstolsburna barn i den planerade utemiljön, på de förskolor som berörts 

av studien genom respondenterna, indikeras att den fysiska miljön behöver ändras 

eftersom dess utformning innebär utmaningar för ett rullstolsburet barn. Till 

exempel kan man se över den fysiska miljön för att hitta enkla lösningar på 

strukturella hinder - så som handtag på sandlådekanter för att ett rullstolsburet barn 

ska kunna förflytta sig själv från stolen till sandlådan. Pedagoger kan förlägga sin 

verksamhet på en plats dit ett rullstolsburet barn kan förflytta sig. Barn har rätt till 

både lek och lärande och det anses positivt att förskolor spenderar mycket tid ute 

men för en del barn innebär det ökad exkludering om inte förskolans fysiska och 

sociala miljö är inkluderande. 

 

I relation till studiens huvudresultat - om förskollärares uppfattningar av att 

inkludering innebär att material och därmed också miljö skall vara tillgängligt för alla 

- borde det finnas krav om att nya förskolegårdar ska anpassas eftersom den 

ekonomiska förlusten då blir mindre än att behöva ändra en redan existerande gård 

för att den inte uppfyller kraven. 

6.4 Relevans för förskollärarprofessionen 

Studiens resultat är relevant för förskollärarprofessionen. I läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2016) framgår det att både inomhusmiljö och utomhusmiljön ska bidra 

till barns lärande. Då studiens resultat lyfter att utomhusmiljön, rent strukturellt, inte 

alltid är inkluderande gentemot rullstolsburna barn lyfter denna studie vikten av 

strategier för att arbeta runt eventuella hinder. Förskollärarens medvetenhet om hur 

rörelsenedsatta barn kan inkluderas är viktig eftersom exkludering kan få stora 

konsekvenser för det utsatta barnet. Studien visar att förskollärare vill att det ska vara 

en självklarhet att rullstolsburna barn ska få vara inkluderade på förskolans utegård.  

Studiens resultat kan vara relevant för yrkesprofessionen eftersom den visar att 

förskollärarens förhållningssätt och syn på det rörelsenedsatta barnet påverkar 

barnets utveckling och lärande både på kort och lång sikt. Den forskning vi tagit del 

av påvisar vikten av att rullstolsburna barn kan delta i verksamhetens alla delar 

utifrån sina förutsättningar och att verksamheten ska planeras utefter alla barns 

behov för att bilda en inkluderande helhet. Genom studieprocessen har vi fått nya 

perspektiv på hur man kan inkludera rullstolsburna barn på förskolans utegård och 

betydelsen av hur viktig förskollärarens förhållningssätt och syn på det enskilda 

barnet är för dess möjligheter till utveckling, lärande, självkänsla och att få ingå i en 

social kontext. Deltagande förskollärare har även uttryckt att deras deltagande i 

studien har stimulerat deras tankar om hur inkludering kan se ut samt hjälpt dem 

inse behovet av strategier. Studien får relevans för yrkesprofessionen eftersom den 

lyfter behovet av strategier för att öka rullstolsburna barns inkludering. Studien ger 

även exempel på olika metoder som kan påverka inkludering av rullstolsburna barn i 

verksamheten 
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6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att undersöka sätt att göra förskolegårdar mer 

inkluderande genom att förändra den fysiska miljön. 

 

Med den här studiens resultat i åtanke, att flera respondenter upplevde sina gårdar 

som olämpliga eller dåligt anpassade för rullstolsburna, skulle det även vara en 

möjlig fortsatt forskning att undersöka hur pass inkluderande förskolegårdar i 

Sverige är. Ett förslag är att intervjua vårdnadshavare till rullstolsburna barn för att 

få deras syn på huruvida de upplevt att deras barn fått det stöd som barnet varit i 

behov av. Ett annat forskningsförslag kan vara att intervjua rullstolsburna som 

tidigare gått i förskola för att ta del av deras upplevelser och möjligheter till 

deltagande i lek. 

 

Ett av resultaten i denna studie var att, åtminstone i en berörd kommun, barn i 

särskilda behov ofta hänvisades till den förskolan som var bäst lämpad för barnets 

behov. Med det sagt skulle en intressant forskningsriktning vara att undersöka 

vårdnadshavares uppfattning om deras valmöjligheter gällande förskoleplacering. 

   

Fortsatta studier skulle även kunna ta upp andra funktionsnedsättningar, till exempel 

autism, blindhet, stumhet eller dövhet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 
 

Förfrågan om deltagande i undersökning av rullstolsburna barns 

delaktighet, inkludering och självständighet i förskolans utemiljö 

Hej!  

Vi är två studenter från Mälardalens högskola som läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete om hur rullstolsburna 

barn inkluderas i förskolans planerade utomhusmiljö och vi behöver nu samla in data till vår 

undersökning.  

 

Vårt syfte är att ta reda på hur förskollärare kan arbeta för att skapa förutsättningar för 

rullstolsburna barn att få vara delaktiga, inkluderade och självständiga vid vistelse på 

förskolans utegård. Detta vill vi göra genom intervjuer med förskollärare och 

specialpedagoger. Intervjun beräknas ta ca 30 min. 

 

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt och ni har rätten att när som helst avbryta ert 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för er.          

 

Vi vill gärna spela in intervjun för att säkerställa att resultatet inte förvrängs. Vi kommer inte 

avslöja varken kommun eller deltagande personer vid namn, faktum är att inga 

identifierande uppgifter kommer registreras under vår undersökning. Det insamlade 

materialet kommer behandlas konfidentiellt och endast användas av oss i vår analys inom 

denna undersökning. Efter arbetet är avslutat kommer materialet raderas. 

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som 

i sin slutversion läggs ut på databasen DiVa. 

  

Vill ni medverka i en intervju för att hjälpa oss besvara vårt syfte? 

Vi önskar svar angående ert deltagande så att vi vid godkänt deltagande kan boka tid för ett 

intervjutillfälle under vecka 17–19. Har vi inte hört något från er innan den 18 april kommer 

vi kontakta er för att kolla läget. 
  

Vänliga hälsningar 

Malin Henriksson   Ronja Jensen 

Mhn16005@student.mdh.se  Red15001@student.mdh.se  

Student    Student 
 

Pernilla Kallberg 

Pernilla.kallberg@mdh.se  

021–107068 

Handledare 
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Bilaga 2 - Elektronisk förfrågan om eventuellt deltagande 
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Bilaga 3 - Frågeguide  
 

Innan: 

Har ni tagit del av informationen vi skickat ut?  

(Går ändå igenom brevet tillsammans för att se att det inte finns några frågor) 

 

Personlig information om respondenten: 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du varit verksam inom förskolan? 

• Har du någonsin arbetat med barn i behov av särskilt stöd? 

Erfarenheter och syn på specialpedagogik 

• Hur definierar du inkludering?  

 Självständighet?  

 Delaktighet?  

• Hur tänker du kring exkludering?  

•  Hur arbetar du med barn i behov av särskilt stöd kring inkludering?   

• Hur tänker du kring exkludering? 

Tankar om arbetet med barn i behov av rullstol 

• Vilka erfarenheter har du av att arbeta med barn i rullstol? 

Om erfarenhet finns: 

• Kan du beskriva några utmaningar du sett i mötet med rullstolsburna barn? Ge 

gärna konkreta exempel och beskriv arbetet och behoven. 

• Scenario: Ett rullstolsburet barn börjar på en dåligt anpassad förskola 

imorgon, Vilka råd vill du ge till personalen?  

• Hur kan vi arbeta rent praktiskt för att gynna delaktighet, inkludering och 

självständighet om miljön utgör ett hinder för detta? 

• Är inkludering viktigt i förskolan? Om ja, på vilka sätt anser du? Ge exempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


