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Abstrakt 

Studien bidrar med kunskap kring hur en befintlig förskolegård kan anpassas för att den ska 

bli tillgänglig för barn som är rullstolsburna samt hur förskollärarna skapar en lärandemiljö så 

att alla barnen kan utmanas. Studiens empiri har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer 

och kvantitativa observationer. Vi har genomfört fem semistrukturerade intervjuer med 

förskollärare samt observerat tolv förskolegårdar för att få en tydligare bild av hur de är 

konstruerade. Med hjälp av den insamlade datan kunde vi kategorisera och sammanställa ett 

resultat som vi sedan med hjälp av tidigare forskning analyserade och diskuterade. I resultatet 

visas det att förskollärarna har många bra idéer på hur en förskolegård kan anpassas för ett 

barn i rullstol. Resultatet visar även hur en lärandemiljö kan formas så att den är tillgänglig 

för alla och att alla kan känna delaktighet och utvecklas. I slutet av arbetet finns förslag på 

olika lekredskap som en förskola kan hämta inspiration ifrån. Lekredskapen är designade för 

att barn som är rullstolsburna ska kunna delta i den sociala gemenskapen och leka 

tillsammans med de andra barnen.  
  

 

Nyckelord 
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1 Inledning 

 

Det är så stor skillnad mellan mig och min tvillingsyster. Hon kan vara med på allt och 

jag sitter bara och tittar på. Hon springer och hoppar med sina kompisar och verkar 

alltid ha så kul. Jag visste ju redan från början att jag är annorlunda men jag tycker inte 

att det gör så mycket, för jag är ju jag. Men det känns orättvist att alla andra i skolan 

kan gå, alla utom jag. Jag vill också spela fotboll som dom andra och det hade jag 

kanske kunnat göra om jag bara hade kunnat gå. Istället får jag sitta bredvid och 

drömma om att sparka bollen för jag kommer ju inte ens upp ur rullstolen. Det är så 

orättvist. 

(Tankar hos ett barn i rullstol, Skär 2002, s.1) 

 

Det pedagogiska uppdraget i förskolan är att se alla barn som egna individer och behandla alla med 

respekt. Det är viktigt att tillgodose alla barns behov och att visa barnen att alla människor är lika 

värda och belysa allas olikheter (Lpfö 98 2016). Barn som är rullstolsburna har lika rättigheter att 

delta i olika aktiviteter som erbjuds på förskolan. Utegården ska vara en plats där alla barnen får 

förutsättningar till att utveckla sin nyfikenhet till lärande och lek.  

 

Utifrån egna erfarenheter där barn i rullstol inte kunnat vara lika delaktiga på utegården, valde vi att 

fördjupa oss i ämnet i hopp om att hitta lösningar och möjligheter för inkludering. Vi vill genom det 

här arbetet upplysa hur förskolorna kan använda utegården på ett sätt som inkludera alla barn.  

Utegården ger inte alltid de förutsättningar till kreativitet, självständighet och fri lek som barnet i 

rullstol behöver för att kunna utvecklas på bästa sätt. Det är därför viktigt att lyfta upp frågan om 

utegårdens konstellation och huruvida den är anpassad så att alla barn kan ta del av den pedagogiska 

utemiljön. Vi vill kunna hjälpa andra förskolor med tankar, idéer och möjligheter för hur de kan 

anpassa den befintliga utegården för barn som är rullstolsburna samt hur förskolan kan anpassa 

lärandemiljön utomhus. 
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2 Definition av centrala begrepp 

2.1 Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga som 

påverkar människor olika mycket beroende vilken grad nedsättningen har. En funktionsnedsättning 

kan vara medfödd, uppkomma senare i livet eller vara tillfällig. Det finns fysiskt 

funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning 

(Vårdguiden 2016).  

 

Fysisk funktionsnedsättning - nedsättning av kroppsdelar som bidra till att det är svårt att använda, 

balansera, koordinera eller styra exempelvis ben, armar, rygg, mage eller huvud. Exempel på fysiska 

funktionsnedsättningar är: Cerebral pares, ryggmärgsbråck, multipel skleros eller missbildningar 

(Vårdguiden 2016).  

 

Intellektuell funktionsnedsättning - nedsättning av hjärnans funktioner vilket innebär att det kan vara 

svårt att ta emot, bearbeta eller förmedla information. Ett annat begrepp som används för intellektuell 

funktionsnedsättning är utvecklingsstörning och det är ganska vanligt att både ha intellektuell 

funktionsnedsättning och en fysisk funktionsnedsättning (Specialpedagogiska skolmyndigheten 

2018). 

2.2 Fysiskt funktionshinder 
Fysiskt funktionshinder innebär att samhället begränsar människan genom att skapa en miljö som 

försvårar livskvalitén då miljön inte anpassas utifrån människors olika behov (Vårdguiden 2017). 

“Begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. 

Konsekvensen är att funktionshinder inte är något som en person har, utan det är miljön som är 

funktionshindrande” (Svenska handikappidrottsförbundet 2009, s. 2). 

2.3 Barn som är rullstolsburna 
Barn som är rullstolsburna kan ha olika medicinska tillstånd. Det som kännetecknar ett 

förlamningstillstånd är exempelvis skada i nerverna, ryggmärgsskada, svaga reflexer, 

lågmuskelspänning eller förlamning i kroppsdelar av olika anledningar som kan vara medfött eller 

tillkommit av en stroke. Det finns även andra tillstånd som gör att barn är rullstolsburna och det är 

hjärnskador som antingen är medfödda eller förvärvade. De flesta medicinska tillstånd inträffar i 

fosterstadiet med missbildningar i hjärnan, ärftliga sjukdomar eller av infektioner under graviditeten. 

Direkt efter födseln kan medicinska tillstånd uppstå av exempelvis syrebrist och även under senare 

levnadsår av skallskador eller andra infektioner (Svenska handikappidrottsförbundet 2009). 
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3 Bakgrund 

I följande kapitel redogörs styrdokumenten för förskolan som förskollärare måste arbeta utifrån. Det 

kommer även redovisas tidigare forskning om förskolans utomhusmiljö, utomhuspedagogik, 

delaktighet, sociala interaktioner och lek samt lärarens förhållningssätt. 

3.1 Styrdokument 
De olika styrdokumenten som förskollärarna ska utgå ifrån i sitt arbete kommer att lyftas här då 

styrdokumenten har ett stort inflytande över arbetet som sker på förskolan, då läroplanen ger riktlinjer 

och mål som verksamheten ska sträva efter.    

3.1.1 Läroplanen för förskolan 
Läroplanen för förskolan är ett styrdokument som vilar på demokratisk grund. Den beskriver 

förskolans värdegrund och uppdrag och innehåller mål och riktlinjer som förskollärarna och 

arbetslaget ska arbeta utifrån. Läroplanen för förskolan innehåller två delar varav den första delen 

består av förskolans grundläggande värden vilket innebär respekt för olika människor, demokratiska 

värderingar, etiskt förhållningssätt, jämställdhet och medmänsklighet. I den första delen står det även 

att förskolan ska lägga grunden till ett livslång lärande och vara en trygg plats där barnen lär sig 

genom lek och samspel (Lpfö 98 2016).  

 

I den andra delen av läroplanen står det mål och riktlinjer som arbetslaget ska sträva efter (Lpfö 98 

2016). Det har valts ut några mål som kopplas till vår studie: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn… 

 

utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att 

hjälpa andra (Lpfö 98 2016, s.8) 

 

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö 98 2016, s.9)  

 

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (Lpfö 98 2016, s.9) 

3.1.2 Skollagen 
All pedagogisk verksamhet måste följa skollagen som vilar på en värdegrund som riksdagen har 

fastställt. Skollagen säger hur verksamheten ska utformas så att den överensstämmer med de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna. Alla ska ha en likvärdig 

utbildning oberoende av sociala, ekonomiska förhållanden eller geografisk hemvist samt att barns 

behov ska tas hänsyn till i form av stöd och stimulans (Skollagen SFS 2010:800). 

3.1.3 Barnkonventionen 
Barnkonventionen syftar till alla barns rättigheter. I barnkonventionen finns det en artikel (artikel 23), 

där det står om barn med funktionsnedsättning och vad barnen har för rättigheter. Sverige är ett av de 

länder som har undertecknat barnkonventionen har erkänt att barn med fysiskt eller psykisk 

funktionsnedsättning har rätt till att leva ett liv där de är lika aktiva deltagare i samhället som 

resterande barn. Barnen med funktionsnedsättning har även rätt till undervisning, utbildning och 

habilitering där barnen får möjlighet till att förberedas inför kommande arbetsliv (Unicef 2009). 

Riksdagen har bestämt att barnkonventionen blir en del av den svenska lagen och har som förslag att 

den ska träda i kraft från och med den 1 januari 2020 (Skolverket 2018). 
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3.2 Tidigare forskning 
I kommande kapitel lyfts tidigare forskning om förskolans utemiljö, utomhuspedagogik, delaktighet, 

sociala interaktioner och lek samt lärarens förhållningssätt.  

3.2.1 Utemiljön – förskolans utegård 
Forskning nämner att utemiljön ofta inte är anpassad till alla barnen, speciellt barn med 

funktionsnedsättning. Många barn känner ingen delaktighet då miljön ofta är begränsad. Utegården 

ska vara en plats som bjuder in till samspel mellan barnen men även inlärning av de sociala koderna 

som finns. Barn med funktionsnedsättning har mer begränsade områden för oberoende rörlighet än för 

barn utan funktionshinder (Luttropp 2011; Stanton-Chapman & Schmidt 2016; Von Benzon 2010). 

Stanton-Chapman och Schmidt (2016) skriver att barn med funktionshinder oftast inte kan använda de 

klassiska lekredskapen (rutschkana, gungor och sandlåda), då lekredskapen inte är anpassade. Barn 

med fysisk funktionsnedsättning känner oftast ett utanförskap då de inte kan använda redskapen som 

finns i utemiljön på förskolan. De berättar vidare att det finns gungor som är anpassade för barn som 

är rullstolsburna. 

En studie visar att barn med funktionshinder också har ett stort behov av att leka, vilket betyder att det 

behövs stora öppna ytor där de får fysiskt engagera sig och uppleva glädje och spänning (Von Benzon 

2010). Utemiljön ska utformas för att den ska fungera som ett stöd för den pedagogiska verksamheten, 

den ska bjuda in till lek, utforskande samt sinnliga och estetiska upplevelser. Det ska finnas ytor som 

är tillräckligt stora för att barnen ska kunna förflytta sig runt på ett enkelt sätt. Den stora ytan som 

finns på utegården ger barnen glädje att vara ute och leka tillsammans (Brodin 2011; Von Benzon 

2010).  

 

Forskning säger att det finns begränsningar i både tid, kostnad, personal och tillgång till en bra 

utegård i förskolan (Brodin & Lindstrand 2014; Von Benzon 2010). Ett annat hinder är att barnet med 

funktionsnedsättning ses utifrån ett medicinskt perspektiv vilket gör att personalen inte alltid känner 

sig säkra med att låta barnet göra allt som de andra barnen i gruppen kan (Von Benzon 2010). 

 
Stanton-Chapman och Schmidt (2016) förklarar att förskolegårdar är mer anpassade för barn utan 

funktionshinder än för barn med funktionshinder. Det kan finnas ramper på gårdarna vid lekredskapen 

men de har enbart en praktisk funktion och ingen pedagogisk tanke. Författarna förklara att det inte 

finns någonting för barnen med funktionshinder att göra när de rullat över rampen och kommit fram. 

 

En studie tar upp problematiken som uppstår vid ojämnt underlag och menar att underlaget försvårar 

framkomligheten för barn som är rullstolsburna (Stanton-Chapman & Schmidt 2016). Det finns 

platser på utegården som är svåra att få tillgång till eller som inte kan användas då underlaget 

försvårar rörligheten för barnen som sitter i rullstol (Skär 2002; Stanton-Chapman & Schmidt 2016).   

 

Sandlådan är en plats där barnen kan mötas i mindre grupper och utveckla sin sociala förmåga. En av 

de olika svårigheter som upplevs på förskolans utegård är att barn med fysiskt funktionshinder måste 

lyftas ner till sandlådan för att kunna integrera med sina kamrater och skapa relationer (Stanton-

Chapman & Schmidt 2016; Von Benzon 2010). 

 

3.2.2 Utomhuspedagogik 
Forskare betonar att utomhusaktiviteter har en stor betydelse för barnens hälsa och välbefinnande. 

Utevistelsen ger möjlighet till barns utveckling, lek och lärande och kan även förbättra barnens minne 

vilket kan skapa en bättre gruppdynamik i barngruppen då konflikterna minskar (Brodin & Lindstrand 

2006; Magnusson 2006).  

Utomhuspedagogiken används många gånger som ett komplement till den traditionella 

undervisningen inomhus (Brodin 2011). Barn har en lika bra inlärningsprocess utomhus som 
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inomhus, då den friska luften ger energi. Undervisningsmaterialet är gratis och naturen är en källa till 

ny kunskap samt att det finns möjligheter för barnet att utforska sin närmiljö utifrån sina egna 

förutsättningar. Hälsosam, lärorik och utvecklande är tre begrepp som beskriver hur betydelsefull 

utevistelsen är. Genom att ge barnen möjlighet att ta tillvara på naturen och utegården som finns på 

förskolan får barnen en vidgad kunskap om naturen (Brodin 2011; Yildirim & Özyilmaz Akamca 

2017). 

“Learning by doing” är ett begrepp som ofta förekommer när det pratas om utomhuspedagogik och 

innebär att barnen ska lära sig med sina händer för att aktivera både hjärnan och kroppen. Det samspel 

som finns mellan fysiska upplevelser och teoretiska kunskaper förstärks. John Dewey förespråkar 

”Learning by doing” och menade att barn behöver testa teorierna i praktiken för att utveckla ett 

långsiktigt lärande (Brodin 2011; Yildirim & Özyilmaz Akamca 2017).   

Forskning om förskolans utegård beskriver främst vilka möjligheter det finns till lek och lärande då 

naturen har en stor betydelse för barnens utveckling. I utemiljön utvecklar barnen sin fysiska och 

mentala styrka, där de kan bearbeta sina tankar och idéer genom lek och sociala interaktioner 

(American Journal och Play 2009; Yildirim & Özyilmaz Akamca 2017).  

3.2.3 Delaktighet 
Luttropp (2011) skriver i sin studie som gjordes om kvaliteten i förskolan relaterat till barns 

delaktighet att förskolor med hög kvalitet har barn som är mer engagerade, deltar i olika lekar och är 

bra på att samspela. Barnen i förskolor med sämre kvalitet har ett sämre deltagande i samspel och är 

mer passiva. En förskola som har bra kvalitet är en förskola där personalen har en pedagogisk 

medvetenhet och reflekterar över deras förhållningssätt, emotionella närvaro samt har ett engagemang 

i hela arbetslaget. 

När ett barn placeras i en klass där de flesta barn inte har en funktionsnedsättning uppstår inte 

inkludering utan enbart ett deltagande. Barnet upplever sällan vara en del av gemenskapen och känner 

sig inte delaktig i vad resten av gruppen gör under sin dag på förskolan. Barn som oftast känner sig 

exkluderade från gruppen är barn med funktionsnedsättning (Brodin 2011; Karlsudd 2011).  

Barnen har rätt till inflytande och delaktighet i sitt eget lärande. Som pedagog är det av stor betydelse 

att inkludera barnen i den vardagliga planeringen och erbjuda en miljö som bjuder in till lek och 

lärande där utgångspunkten är barnens intresse och behov (Jonsson 2016; Lundqvist, Allodi & 

Siljhaga 2018).  

3.2.4 Sociala interaktioner och lek 
Att skapa nya vänskaper och att leka med sina vänner är ett sätt för barnen att utveckla sin sociala 

förmåga. Olika valmöjligheter till aktiviteter kan vara ett sätt för barnen att våga ta steget att skapa 

nya vänskaper (Lundqvist, Allodi & Siljehag 2018). Sandlådan är en plats där barnen träffas och får 

möjlighet att integrera med varandra och vara sociala i mindre grupper (Stanton-Chapman; Schmidt 

2016; Luttropp 2011).  

Ett aktivt deltagande för barn med funktionshinder kan vara utmanande då barnen ofta har svårt för att 

själva förflytta sig snabbt. Det begränsar barnens kreativa lek och resulterar i att barnen kan få en 

passiv roll i de sociala interaktionerna och känner sig utanför. Barn med fysiskt funktionshinder blir 

tilldelade roller som har en lägre status, exempelvis att spela rollen som lillasyster eller fiende. 

Tilldelning av passiva roller används som ett hjälpmedel för att försöka få oönskade barn att inte delta 

i leken (Skär 2002; Von Benzon 2010). 

Relationen mellan barnet och assistenten kan också påverka barns tillgänglighet till lek och barnets 

sociala interaktioner. Barnet upplever en exkludering av övriga barngruppen när de leker vilket 

försvårar deltagandet och början till ett samspel för barnet med fysiskt funktionshinder. Situationen 

resulterar i att barnet och assistenten spenderar mer tid tillsammans, vilket kan leda till att barnet 

sällan blir inbjuden till gruppens lek (Skär 2002; Von Benzon 2010).  
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3.2.5 Lärarens förhållningssätt 
Luttropp (2011) tar upp två samspelsstilar som lärare kan ha, den ena är att vara lyhörd och 

uppmuntrande medan den andra är att vara kontrollerande och styrande. Det har visat sig att ju mindre 

kontrollerande och styrande läraren är, desto mer vågar barnet själv att utforska och ta initiativ till 

eget engagemang. Lärarna har olika samspelsstilar i olika situationer då det ibland krävs mer 

instruktioner och styrning som i samlingar eller undervisningstillfällen. Barnets möjlighet till samspel 

är därför kontextbundet och beror på hur mycket fri lek barnet har under sin dag på förskolan. I de 

situationerna är det också av stor betydelse att läraren är den som uppmuntrar barnet och ger barnet 

utrymme att försöka och utforska själv.  

Barnperspektivet är det perspektivet som lärare intar när de tolkar barnens inflytande och 

demokratiska rättigheter och utgår från barnets bästa när de utformar miljön och planerar olika 

aktiviteter. Barnperspektivet definieras genom vad den vuxne har för syn eller perspektiv på barnet 

(Jonsson 2016). 

Barns perspektiv intas genom att observera och söka efter vad barnen intresserar sig för och vart de 

riktar sin uppmärksamhet. Genom observationerna kan läraren se vad som är viktigt för barnen och på 

så sätt utforma aktiviteter efter deras intressen och livsvärld. Det innebär att se barns tillvaro ur deras 

egen synvinkel och försöka se världen genom deras ögon och deras intressen (Jonsson 2016). 
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4 Teoretiskt perspektiv 

Som teoretisk utgångspunkt i vår studie valdes det utvecklingsekologiska perspektivet. 

Bronfenbrenner är grundaren till teorin och sammanfattar på en teoretisk nivå hur miljön har inflytelse 

på individens utveckling (Hwang & Nilsson 2011). Det utvecklingsekologiska perspektivet berör 

dock inte miljöns påverkan på barn med funktionshinder så det valdes att använda en kompletterande 

teoretisk utgångspunkt - den sociala modellen, där funktionshinder ses som ett resultat av samhällets 

hinder till inkludering (Lindqvist 2016). 

4.1 Det utvecklingsekologiska perspektivet 
Det utvecklingsekologiska perspektivet ger en förståelse för hur individen påverkas av det som finns i 

miljön omkring hen som grupper, organisationer och samhället och i den här studiens fall förståelsen 

för barns lärande och utveckling inom dagens förskola. Bronfenbrenners modell utgår från fyra 

system: mikro, meso, exo och makro (Hwang & Nilsson 2011).  

 

 
Figur 1. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Hwang & Nilsson 2011, s.73) 

 

Mikrosystemet är det som ligger individen närmast och innefattar de personerna som individen träffar 

dagligen och har en emotionell relation till. Exempel på personer i ens närmiljö kan vara 

vårdnadshavarna, syskon och resterande familjemedlemmar, men även personal på förskolan/skolan 

och kompisar (Hwang & Nilsson 2011). 

 

Mesosystemet kan förklaras genom att ha kopplingar mellan de olika mikrosystemen. Hur ett barn är 

på förskolan styrs inte enbart av det som händer på förskolan, utan andra faktorer spelar också en stor 

roll som familjens eller kompisars inverkan. De olika mikrosystemen står ofta i kontakt med varandra, 

till exempel att vårdnadshavaren engagera sig i förskolan och kommer på olika möten eller att 

vårdnadshavarna har kontakt med grannskapet och barnets kompisar (Hwang & Nilsson 2011).  

 

Exosystemet förklarar den miljön som individen inte har en stark koppling till men som ändå har en 

indirekt påverkan. Exempel på exosystemet kan vara förskolans personalsituationer med vikarie och 

sjukskrivningar, eller vårdnadshavarnas arbetssituationer då befordran, uppsägningar eller 

stressmoment kan påverka familjesituationen hemma. Även kommunens barnomsorgspolitik kan ha 

en indirekt påverkan på barnet (Hwang & Nilsson 2011). 
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Makrosystemet är de samhälleliga normer och värderingar som individen lever i där politik som 

skolpolitik och familjepolitik samt levnadsvanor och andra kulturella faktorer påverkar individen 

(Hwang & Nilsson 2011). 

4.2 Den sociala modellen 
I den sociala modellen beskrivs att individens funktionsbegränsningar inte är i fokus, det är samhällets 

utformning och organisation som begränsar individen från att ha likvärdiga möjligheter. Den sociala 

modellen menar att samhället utestänger eller åtminstone försvårar människor med 

funktionsbegränsningar att bli aktiva medborgare. Problemet är inte enbart hinder i form av fysisk 

tillgänglighet utan även hinder i kunskap om funktionsnedsättningar och brist på anpassningar i 

samhället (Lindqvist 2016).  

 

Funktionshinderrörelsen ser den sociala modellen som löftesrik eftersom den kan hjälpa till att riva 

murarna som samhället byggt upp mot funktionshinder. Den sociala modellen bortser inte 

funktionsnedsättningen eller sjukdomen, det är viktigt med medicinsk inblandning då den hjälper till 

att behandla, stabilisera eller bota olika tillstånd. Modellen påpekar dock att de flesta funktionshinder 

inte kan botas eller behandlas då det är ett socialt tillstånd. Modellen visar en åtskillnad mellan skadan 

och funktionshindret, då skadan är på personlig nivå, exempelvis om individen har en defekt 

kroppsdel eller avsaknad av en kroppsdel. Funktionshindret är på samhällsnivå då det är en social 

nackdel som samhället har påtvingat som en begränsning. Funktionshindrade personer upplever en 

systematisk diskriminering i samhället eftersom de pekar ut alla som har ett funktionshinder till något 

negativt och kategoriserar alla som okunniga att genomföra olika samhälleliga prövningar (Lindqvist 

2016). 

4.3 Koppling mellan det utvecklingsekologiska perspektivet och den 

sociala modellen 
Det utvecklingsekologiska perspektivet beskriver hur barnet påverkas av sin omgivning och 

samhället. Mikrosystemet som ligger barnet närmast påverkar barnet mest personligt medan 

makrosystemet som ligger längst bort från individen påverkar minst men är fortfarande väsentlig för 

barnets liv. Det utvecklingsekologiska perspektivets svagheter är att det är väldigt generellt och 

hjälper oss inte att få en förståelse för hur fysiska funktionsnedsättningar och funktionshinder 

påverkas av de olika systemen. Därför valde vi att komplettera med den sociala modellen som 

förklarar att själva funktionsnedsättningen inte är i fokus utan att det är samhällets organisation som 

försvårar och hindrar för människor som har en funktionsnedsättning. Det utvecklingsekologiska 

perspektivet förklara hur barnet påverkas av samhällets system på en grundlig nivå utifrån familj, 

skola, nära omgivning, olika kommunala tjänster och samhälleliga värderingar. Den sociala modellen 

förklarar också hur samhället påverka barnet, modellen menar dock att samhället påverkar barnet 

negativt då det brister i anpassningen i samhället som bidrar till utanförskap. Det resulterar även i att 

människan med funktionsnedsättning inte känner sig som en aktiv medborgare i samhället. Det 

utvecklingsekologiska perspektivet och den sociala modellen komplettera varandra bra då båda 

beskriver hur individen påverkas av miljön på ett varierat sätt. Vi kommer att använda våra teoretiska 

perspektiv som analysverktyg genom hela arbetet då vi har samhällets konstruktion och omgivningens 

påverkan på barnet i åtanke.  
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5 Syfte och frågeställningar 

I relation till tidigare forskning har det sammanställts ett syfte. Syftet med studien är att bidra med 

kunskaper kring hur förskollärarna kan skapa olika lärandemoment på utegården som bidrar till att 

barn som är rullstolsburna kan vara delaktiga i sociala samspel. Syftet är även att ge goda exempel på 

hur förskolan kan anpassa den befintliga utegården för barn som är rullstolsburna genom 

nybyggnationer och kreativa lösningar. 
 

 Hur kan förskollärare skapa en lärandemiljö på utegården så att barn i rullstol kan vara 

delaktiga?   

 Hur kan förskolan göra egna anpassningar på den befintliga utegården för barn som är 

rullstolsburna? 
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6 Metod  

I följande kapitel kommer kvalitativa intervjuer, kvantitativa observationer, metodkombination, 

genomförande, validitet och metoddiskussion samt vetenskapsrådets forskningsetiska principer att 

belysas.  

6.1 Kvalitativa intervjuer 
Vi har valt att intervjua fem förskollärare som arbetar på olika förskolor inom olika kommuner och 

har valt att använda kvalitativa intervjuer som metod för att få en inblick i förskollärarnas tankar och 

idéer om vårt valda ämne. Kihlström (2007) beskriver att en kvalitativ intervju är i form av ett vanligt 

vardagligt samtal, men att skillnaden ligger i att intervjuaren bestämmer vilken riktning samtalet ska 

ta och vilket ämne som ska vara i fokus. Det som intervjuaren ska tänka på är att inte ställa ledande 

frågor som resulterar i att personen som blir intervjuad blir ledd att svara utifrån en viss synvinkel, det 

är viktigt att ställa öppna frågor som personen kan öppet reflektera om i samtalet. Descombe (2018) 

skriver att den semistrukturerade intervjun är flexibel med följdfrågor och öppna samtal om idéer och 

synpunkter där personen som blir intervjuad får prata fritt och utförligt. Vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer då följdfrågorna bjuder in till en diskussion som resulterar i mer insamlad 

empiri.  

 

Forskning tog upp fördelar och nackdelar som medföljer vid användning av ljudupptagning. 

Fördelarna med ljudupptagning var att den erbjuder en mer fullständig dokumentation som gör det 

enklare för intervjuaren att gå tillbaka och kontrollera det som har spelats in. Nackdelen med 

ljudupptagning är att den icke-verbala kommunikationen försvinner, vilket innebär att de kroppsliga 

signalerna som nickning, ögonkontakt eller känslor inte längre finns med och att ljudupptagningen 

bara erbjuder en del av sanningen (Denscombe 2018).  

 

Vi utgick från att skriva ett missivbrev där vi förklarade vad studiens syfte är och vad det var som 

ämnades att undersöka samt beskrev hur intervjun skulle genomföras (bilaga 1). Intervjufrågorna 

skickades med som en bilaga till missivbrevet så att förskollärarna kunde förbereda sig genom att 

börja fundera och reflektera kring frågorna (bilaga 2).  

6.2 Kvantitativa observationer 
Vi genomförde tolv observationer på olika förskolegårdar som ligger i olika kommuner. Vi valde att 

använda oss av kvantitativa observationer som metod för att få en tydligare förståelse för hur det såg 

ut på förskolornas utegårdar. Kihlström (2007) skrev att ens kunskaper om barns utveckling och 

lärande förstärks genom att observera och sedan koppla sina observationer till tidigare forskning.  

 

Som metod till de kvantitativa observationerna valdes ett observationsschema. Denscombe (2018) 

beskrev ett observationsschema som en lista där det finns punkter som vi undersöker och bockar av 

när vi sett det som vi vill observera. Det är en effektiv metod för att samla in stora mängder data under 

en kortare tid. Kihlström (2007) beskriver vidare att observation kan hjälpa oss att förstå barns 

delaktighet genom att se snabba resultat. Vi gjorde ett observationsschema efter vårt valda ämne för 

att kunna se hur förskolegårdarna är anpassade för barn som är rullstolsburna eller har ett annat fysiskt 

funktionshinder. Sammanlagt observerades tolv förskolegårdar för att se gårdens framkomlighet i 

form av asfalterade vägar eller sand/gräs. Det observerades även gårdens öppna ytor eller om det 

fanns mycket objekt som stod i vägen för fri lek samt gårdens lekredskap (bilaga 3).  

 

6.3 Metodkombination 
Metodkombinationer kan användas på många olika sätt men det finns tre drag som skiljer 

tillvägagångssätten i en forskningsprocess. Den första är att betrakta en del av forskningen med olika 

perspektiv där kvaliteten ökar genom att inte nöja sig med ett fynd från en metod utan använder sig av 

flera olika metoder för att hitta flera olika utgångspunkter. Den andra är att kombinationer av olika 
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typer av forskning där forskaren använder sig av både kvalitativa och kvantitativa komponenter. Det 

tredje tillvägagångssättet är ett metodval som har sin utgångspunkt i att välja den metod som kommer 

att fungera bäst, med det menas att forskningsproblemet betraktas som det viktigaste och att fokus 

ligger på vilken metod som är mest användbar för specifika undersökningsfrågor (Denscombe 2018).  

 

Fördelen med att använda sig av metodkombinationer är att det är lättare att jämföra sina fynd som 

antingen kan bekräfta giltigheten eller bevisa olikheter. Fördelen är även att varje metodkombination 

ger en ny dimension till forskningen och att forskningen kan utvecklas genom att förklara 

forskningsfrågan utifrån olika perspektiv (Denscombe 2018). Genom metodkombinationer där vi valt 

kvalitativa intervjuer och kvantitativa observationer, får vi en bättre förståelse för vårt valda ämne då 

vi kunnat identifiera vad som varit positivt och negativt. En tydligare koppling har uppstått utifrån den 

empiri vi samlat in med hjälp av de olika metoderna vi använt oss av.  

 

6.4 Urval 
I studiens kvalitativa del intervjuades fem förskollärare som var verksamma på olika förskolor. De 

kontaktades via mail där det skickades ut missivbrev med bifogade intervjufrågor. Två av fem 

förskollärare hade erfarenheter kring barn som är rullstolsburna medan de andra tre förskollärare 

saknade erfarenheter och fick svara på intervjufrågorna enligt hypotetiskt tänkande. Några 

förskollärare som deltog i undersökningen valdes på grund av bekvämlighetsfaktorn då vi redan hade 

kontakt med de sedan tidigare. En av förskollärarna fick vi som tips genom andra kontakter.  

 

Vi väljer att benämna alla som förskollärare för att minska igenkänningsfaktorn och öka anonymiteten 

hos deltagarna. Alla har en förskollärarutbildning men några hade olika positioner och 

vidareutbildning/kompetenser i verksamheten. I intervjudelen av resultatet valde vi att använda oss av 

benämningar som “förskollärare 1” och använde inte några namn, kommun eller andra 

igenkänningsfaktorer.  

 

I studiens kvantitativa del där tolv förskolegårdar med olika inriktningar observerades valdes 

förskolorna enligt tillgänglighet. Varje förskola som deltog i undersökningen bads om tillåtelse för 

observation av utegården på plats genom muntligt godkännande. Vi valde att genomföra 

observationerna i olika kommuner som var nåbara med bil. I observationsdelen användes inga namn 

på förskolorna, kommun eller andra stora igenkänningsfaktorer som kunde avslöja förskolans 

identitet.  

 

6.5 Genomförande 
Missivbrev och intervjufrågor skickades ut till förskollärarna där de fick en kort presentation av oss 

studenter samt information av den undersökning som skulle genomföras (bilaga 1 & 2).  Innan 

intervjun startade informerades förskollärarna ännu en gång om de forskningsetiska principerna och 

om anonymiteten.           

 

Alla intervjuer genomförde vi tillsammans och anledningen till det var för att fyra öron är bättre än 

två. Missade någon av oss något så kunde den andra följa upp med följdfrågor än de vi redan hade 

förberett. Vi valde att använda oss av ljudupptagning för att det skulle underlätta vårt deltagande 

under intervjun där vi kunde vara mer aktiva. En annan anledning till varför vi valde att använda oss 

av ljudupptagning var för att vi kunde gå tillbaka till inspelningar och lyssna på de igen för att 

kontrollera om vi hade missat något. Efter varje intervju transkriberade vi vartannat samtal i ett 

protokoll för att fördela arbetsbördan. Under transkriberingen valde vi att ta bort “hmm” och “eeh” för 

att det inte var relevant till vårt resultat. Intervjuerna genomfördes en åt gången på deras arbetsplats 

under eftermiddagen och intervjuerna höll på i cirka 15-30 minuter.  

 

Vi valde att genomföra observationer där vi observerade utegården på förskolorna. Några av 

observationerna genomfördes i samband med intervjuerna medan resterande observationer 
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genomfördes på andra förskolor. Utegården observerades och det som var relevant utifrån 

observationsschemat kryssades i på pappret (Bilaga 3). På varje förskola frågade vi om tillåtelse att 

genomföra observationerna och var tydliga med att förklara att det var utegården som var vårt fokus 

och inte barnen. Vi började sedan med att kategorisera intervjuerna och observationerna. Vi försökte 

hitta likheter och skillnader och därefter kopplade vi våra kategoriseringar till vår bakgrund. 

 

6.6 Validitet och metoddiskussion 
Med validitet menas att försöka undersöka giltigheten i det som studeras samt försöka se kopplingen 

mellan forskning och verkligheten (Allwood & Erikson 2010). I vår studie understryks validiteten 

genom att vi både genomfört intervjuer och observationer. Vi började med att leta efter tidigare 

forskning för att få en bättre förståelse över det som ska undersökas och med hjälp av forskningen 

skrev vi sedan våra intervjufrågor. Med tillförlitlighet menas att något är pålitligt och att andra 

forskare kan utgå från studien och få ut samma resultat (Denscombe 2018). Tillförlitligheten i vår 

studie är lite låg då vi bara har intervjuat fem förskollärare på grund av att det var begränsat med tid. 

Det genomfördes observationer på tolv förskolegårdar med olika inriktningar för att få en inblick på 

hur utemiljön ser ut samt för att hämta inspiration på vad som kan göras för att göra miljön mer 

tillgänglig för alla barnen.  

 

Intervju är en metod som kan vara bra och givande men den kan även ha stora brister i validiteten då 

de förskollärarna som intervjuats kan ha svarat utifrån vad de tror att intervjuaren vill höra och inte 

sanningen (Denscombe 2018; Allwood & Erikson 2010). 

Fördelen med att använda sig utav metodkombinationer är att validiteten ökar när det som sades under 

intervjun kopplas samman med observationerna (Descombe 2018). Vi kunde på så vis få en bättre 

förståelse för det som undersöktes och kan då identifiera svårigheterna snabbare och se en tydligare 

koppling mellan datan vi fått in med hjälp av de olika metoderna. 

 

Våra val av metoder bestämdes tidigt i processen när ämnet av studien valdes. Vi ansåg att intervjuer 

och observationer var de optimala metoderna för att besvara frågeställningarna. I efterhand 

reflekterades om metoderna var tillräckligt tillförlitliga i studien då det enbart intervjuades fem 

förskollärare. Genom att istället använda semistrukturerade enkäter som metod skulle vi kunnat få 

fram mer empiri och nått fram till fler förskollärare vilket skulle underlättat bearbetningen av resultat 

och diskussion. Descombe (2018) beskrev att semistrukturerade enkäter är ett brev med flera öppna 

frågor där deltagarna får skriva och reflektera fritt och där frågorna inte är slutna eller enbart har 

kryssalternativ som svarsalternativ. Nackdelen med att använda sig av enkäter är dock att inga 

följdfrågor kan ställas till deltagaren och att frågorna är väldigt styrda. Under en intervju kan en fråga 

leda till följdfrågor som sedan kan utvecklas till en diskussion mellan intervjuaren och deltagaren.  

 

Innan våra intervjuer valde vi att utforma våra intervjufrågor på ett mer varierat sätt då vi inte visste 

huruvida förskollärarna hade erfarenhet med barn som är rullstolsburna. Vi valde därför att formulera 

frågorna med både ”barn i rullstol eller annat fysiskt funktionshinder” för att få bredare 

svarsmöjligheter. Av den orsaken att många av förskollärarna som deltog i intervjun inte hade några 

erfarenheter med barn som är rullstolsburna eller annat fysiskt funktionshinder, kände vi att det var en 

bra slutsats av oss att bredda frågorna. 

 

6.7 Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
Vi har tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer där deltagarna har informerats om 

de fyra huvudkraven. Den första är informationskravet som handlar om att forskarna ska informera 

deltagarna om vad forskningen handlar om och vad forskningen har för syfte (Vetenskapsrådet 2002). 

Vi har informerat förskollärarna genom att ha skickat ut ett missivbrev där deltagarna informeras om 

vad intervjun kommer att handla om samt hur intervjun kommer att gå tillväga.  
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Andra huvudkravet är samtyckeskravet, den handlar om att deltagarna bestämmer själva om de vill 

delta samt att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill (Vetenskapsrådet 2002). I missivbrevet 

som skickades ut samt när vi var på plats och genomförde intervjun informerades deltagarna om deras 

rättigheter att de kan avbryta sitt deltagande när de vill. Det informerades även om skyldigheten att 

radera det material som har samlat in om deltagaren avbryter undersökningen.    

 

Tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet, vilket innebär att all information om deltagarna måste 

vara konfidentiellt samt att all data som samlas in enbart kommer att hanteras av forskarna 

(Vetenskapsrådet 2002). Förskollärarna som intervjuades informerades både muntligt och skriftligt 

om att ingen information kan avslöja deras identitet.  

 

Fjärde huvudkravet är nyttjandekravet och här informeras deltagarna om hur informationen kommer 

att användas, vilket enbart kommer att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002). 

Förskollärarna informerades om att den insamlade empirin enbart används till forskningssyfte. All 

data som samlades in kommer att raderas efter godkännande av arbetet.  
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7 Resultat 
I följande kapitel redogörs de resultat som framkom av våra intervjuer med förskollärare samt 

observationerna av förskolegårdarna. Vi kommer först att presentera resultaten från de kvalitativa 

intervjuerna som vi genomfört genom att presentera olika citat som vi kategoriserat och sammanställt. 

Vi har delat in resultatet av intervjudelen i två huvudkategorier som kan kopplas till våra 

frågeställningar. Vi kommer sedan att presentera resultaten från våra kvantitativa observationer där vi 

har kategoriserat framkomlighet och sociala interaktioner/delaktighet utifrån det vi har sett på de olika 

förskolegårdarna som vi observerat  

 

7.1 Förskollärarens förhållningssätt till barns lärande och sociala 

interaktioner 

7.1.1 Utomhuspedagogik 
Förskolans anpassningar till en inkluderande lärandemiljö på utegården är något som samtliga 

förskollärare tog upp i intervjuerna. Samtliga förskollärare belyste vikten av att rörligt material ska 

finnas tillgängligt för alla barn. Några förskollärare pratade också om hur viktigt det är med bygg och 

konstruktion när vi under intervjun frågade om vilka anpassningar som är inkluderande på utegården. 

Några av förskolorna hade stationer på gården som var skapade för att barnen ska öva sin motorik 

genom att hamra och spika. Stationerna erbjöd en lärandemiljö där barnen kunde träffas, skapa 

tillsammans och samtalar med varandra. En av förskollärarna tog upp ett annat exempel på stationer 

som förskolan själv kunde skapa för att få en mer inkluderande utemiljö som alla barn kan ta del av. 

Förskollärare 2 berättade om miljön: 

 

Mycket material. [...] det är ju mycket riktiga sadlar och så, och träns och borstar. För det är ju två 

gunghästar och sen har vi även andra hästar i trä. Och där kan en rullstol ju komma fram till den 

miljön.  

 

Kreativitet är något som de flesta av förskollärarna i våra intervjuer nämnde som betydelsefullt. De sa 

att staflin med målarfärg är ett lätt material som kunde bäras ut och som kan bidra till mycket som 

samspel och kreativitet, dock påpekade förskollärarna att det måste vara ett staffli som är lite högre 

upp så att rullstolen kan komma in under. Ett annat resultat som framkom var att förskollärarna skulle 

vara närvarande och öppna upp till samtal och diskussioner. Förskollärare 5 sa:  

 

Olika stationer för sinnesupplevelser som musik/ljudateljé och känselvägg och vattenstation, men 

också en stor kompisgunga där flera barn samtidigt har möjlighet att uppleva en härlig känsla och få 

erfarenheter tillsammans.  

 

En av förskollärarna sa att de olika stationerna på förskolegården kunde vara kompletterande till 

projektet som barngruppen arbetar med inomhus. Projektet stannade ofta inne och glömdes bort under 

utevistelsen och därför var det relevant att försöka ha samma inbjudande utemiljö som 

inomhusmiljön.  

 

7.1.2 Sociala interaktioner och lek 
Förskollärarna tog upp vikten av det sociala samspelet mellan barnen och att det är viktigt att de ska 

få möjlighet till deltagande i leken. Att känna tillhörighet till de andra barnen i gruppen var något som 

förskollärarna värdesatte och de såg samspelet och kommunikationen som livskvalité. Samtliga 

förskollärare tog även upp att de resterande barn hade förståelse för barn som är rullstolsburna och 

försökte hjälpa att få med dem i leken. En av förskollärarna berättade att barnet kunde vara med i de 

flesta lekarna men att det fanns lekar där det blev lite svårare för barnet att delta. Springlek är ett 

exempel på en lek som kunde vara svår för barn som sitter i rullstol att delta i. Det fanns lekar där 
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rullstolen inte är ett hinder utan en medhjälpare som vid exempelvis cykellek där rullstolen var ett 

komplement till cykeln. Förskollärare 1 sa:  

 

Det finns en lek som är mer en springlek, rörelselek och sen så finns det också cyklar och då tänker 

jag att den som sitter i rullstol har sin egen som blir en del i den leken. Så egentligen är det bara 

springleken som den inte är med på kanske på samma sätt. 

 

Några av förskollärarna berättade att de planerade aktiviteterna formades på ett annat sätt som 

tillgodosåg det rullstolsburna barnets behov. Resterande barngrupp anpassade sig efter barnet och 

hade full förståelse över situationen genom att vara väldigt hjälpsamma och försöka inkludera barnet i 

leken.  

7.1.3 Lärarens förhållningssätt 
Samtliga förskollärare berättade att en viktig del var förskollärarnas förhållningssätt. Pedagogiken 

skulle inte skilja sig mellan om ett barn kunde gå eller inte, barnet som är rullstolsburen skulle också 

utmanas och utvecklas. Skillnaden var att det behövdes göra fler anpassningar så att barnet också 

kunde nå och ha material tillgängligt. Förskollärare 4 sa:  

 

I detta fallet blir det ju mycket begränsningar och sånt, och då måste man ha en nivåhöjning, en 

anpassad nivå plus att pedagogerna anpassa mycket också i det vardagliga utifrån material, utifrån 

vad man gör och hur man leker och sådana saker. 

 

Några förskollärare nämnde också att det var viktigt att finnas med som vuxen och anpassa sitt 

arbetssätt så att barnet fick det som hen behövde. Barnet kunde behöva olika sorters hjälp som 

förskolläraren måste vara medveten om. Ibland kunde det betyda att lyfta ner till sandlådan eller 

hjälpa upp för kullen och i andra situationer kunde det handla om att ge barnet en trygghet eller mod 

för att våga själv. Förskollärare 5 sa:  

 

Att arbeta kring och tillsammans med en barngrupp kräver att man har förmågan att som pedagog 

lyssna in och anpassa aktiviteter utifrån varje barns särskilda behov och förmågor. 

 

7.2 En tillgänglig utegård som bidrar till delaktighet 

7.2.1 Utomhusmiljö 
Några förskollärare beskrev sin utegård som ojämn och kanske svår att ta sig fram på. De menade 

dock att det skulle ses som en utmaning och inte som ett hindrande av framkomligheten. Det är 

väsentligt att se möjligheter istället för det som verkade svårt eller kändes omöjligt. Förskollärare 3 

beskrev:  

 

Vi upplever den som väldigt utmanande på många olika sätt. För det är om man tänker på motoriken 

så är det plant, det är backigt och det är ojämn mark och det gagnar ju och tränar balansen sinnet 

med kroppen. Så jag upplever att den är stor och den är, ja man kan uppleva mycket. 

 

Samtliga förskollärare förklarade att förskolegårdens framkomlighet på ett snabbt och enkelt sätt 

kunde förbättras genom att tillföra ramper i utemiljön. Ofta sågs den befintliga utemiljön inte som 

optimal då det kunde finnas mycket nivåskillnader eller trösklar som var svåra att ta sig över. Ramper 

var en bra och snabb lösning för att förenkla situationerna och framkomligheten för ett barn som sitter 

i rullstol. Förskollärare 4 berättade om tidigare erfarenheter:  

 

Och sen hade vi dit serviceförvaltningen då som tittade på om man kunde göra mer ramper, vi 

pratade med vaktmästaren om han kunde lägga vissa ramper och att han hade möjlighet att justera en 

del material i utemiljön. 
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Under intervjuerna diskuterades även betydelsen av de klassiska lekredskapen av några förskollärare, 

då de kunde vara svåra att användas av barn som sitter i rullstol. Den ena förskolläraren började 

fundera över varför lekredskapen fanns och om det behövdes när en ny förskola byggdes. 

Förskollärare 1 sa:  

 

De här traditionella och klassiska sakerna de har vi utan att ens reflektera över varför. Vad är det 

som gungan tillför eller vad det här är. Jag tror att man behöver lägga sig i men det är ju om man har 

förmånen att jobba på en förskola som ska bygga utegård.  

 

En annan förskollärare diskuterade istället att en kompisgunga där flera barn kunde gunga samtidigt 

var positiv och kunde tillföra mycket till utemiljön. Hon pratade även om att det var viktigt att barnet 

kände sig självständig och att de själva kunde komma in och ut i förrådet för att hämta saker utan att 

behöva fråga om hjälp. Hon tillade även att gummimattorna som underlag vid de klassiska 

lekredskapen var positivt. En annan förskollärare berättade om en gunga med en hög rygg på sin 

förskolegård som var bra för barn som sitter i rullstol då de var i behov av mer ryggstöd.  

 

En annan lösning som samtliga förskollärare pratade om var att om barnet inte kunde nå ner till 

sandlådan så behövdes en upphöjning av något slag. De flesta förskollärare berättade att ett sandbord 

kunde byggas vid sandlådan som både kunde användas av barnet som är rullstolsburen men också de 

andra barnen. Det kunde även tillföras ett vattenbord utomhus som också var upphöjt eller att ha en 

konstellation med bygg och konstruktion eller annat material. 

7.2.2 Delaktighet 
Att barnen ska kunna utnyttja utegården och vara med i leken är något som alla förskollärare har i 

baktanken och försöker synliggöra i miljön. Genom att skapa olika stationer som exempelvis uteateljé, 

bygg och konstruktion kunde barn som är rullstolsburna vara deltagande med de andra barnen i 

gruppen. Förskollärare 1 berättade:  

 

Men annars genom att skapa möjligheter och kunna förflytta sig till dem här olika stationerna som 

finns så kan man ju även vara med i det sociala iallafall. 

 
Några av förskollärarna tog upp olika exempel på vad de kunde göra för att anpassa och göra den 

befintliga utegården mer tillgänglig. Aktiviteter som bakning var bra då barnen kunde sitta 

tillsammans och baka kakor. Det är viktigt att det finns plats för rullstolen under bordet för att barnet 

ska kunna nå fram.  

7.3 Resultat av de kvantitativa observationerna 
I det här kapitlet kommer vi att presentera resultatet av de kvantitativa observationerna som vi har 

genomfört på 12 olika förskolegårdar. Det finns en tabell (bilaga 4) där vi sammanställt varje förskola 

utifrån observationsschemat. Det kommer även att presenteras det sammanställda resultat av 

observationerna genom likheter och skillnader av förskolegårdarna och även presentera 

förskolegårdens positiva aspekter som förenklar framkomligheten och delaktigheten av barn som är 

rullstolsburna.  

7.3.1 Likheter och skillnader 
Under observationerna framkom att det fanns både likheter och skillnader mellan förskolegårdarna. 

Något som observerades var att alla förskolor hade de klassiska lekredskapen på utegården som 

gungor, rutschkana och klätterställning. Sex av tolv förskolor hade tillgång till en kompisgunga där 

barnen kunde gunga tillsammans, medan resterande sex förskolor endast hade tillgång till de klassiska 

gungorna.  

 

Åtta av tolv förskolor hade inga gummimattor under lekredskapen då de istället hade sand. Resterande 

förskolor hade gummimattor som underlag för att förenkla framkomligheten för alla barn. Övrigt 

underlag som gräs, asfalterade ytor och sand fanns på alla förskolor. Något som också alla förskolor 



 

17(31) 

 

hade var cykelvägar där både barn på cykel och barn i rullstol kunde ta sig fram på ett smidigt sätt. 

Elva av tolv förskolor hade ram runt sandlådan som kunde försvåra delaktigheten för barn i rullstol då 

det kan vara svårt att nå ner till sanden, dock var det sex av tolv förskolegårdar som annars var 

tröskelfria, vilket betyder att det inte fanns några nivåskillnader.  

 

Sju av tolv förskolor hade stora öppna ytor som antingen bestod av gräs eller asfalt, där barnen kunde 

leka fria lekar utan begränsningar. Fem av tolv förskolor hade kullar som försvårade framkomligheten 

och deltagandet för ett barn som är rullstolsburet, det var även de förskolorna som inte hade öppna 

ytor. Tre av tolv förskolor hade skogspartier där det fanns mycket träd och buskar vilket kan ses som 

antingen en utmanande miljö eller en svårframkommen miljö.   

 

7.3.2 Positiva aspekter  
Hälften av förskolorna hade tillgång till en kompisgunga där 

flera barn kunde gunga tillsammans. Kompisgungan är en stor 

och rund gunga med nätmönster där flera barn kunde antingen 

sitta eller ligga ner samtidigt.  

                                                                             

                                                                                

 
                                                                                                  Figur 2. Kompisgunga. (Lekplatsgrossisten.se) 

 

 
Fyra förskolor hade gummimattor som underlag vid 

lekredskaperna. Gummimattorna ökade framkomligheten för 

barn i rullstol då de kunde ta sig ända fram till redskapen och 

vara delaktiga genom kommunikation och socialt samspel. 

Utan gummimattorna skulle barnet komma längre ifrån 

redskapen som kunde resultera i ett utanförskap då barnet 

hade svårt att köra i det andra underlaget som brukade bestå 

av sand.   

                                                            

                                                                                    Figur 3. Gummimattor under lekredskap. (Pixabay.com) 

 
Alla förskolor hade cykelvägar där barn som är rullstolsburna och barn utan rullstol kunde leka 

tillsammans. En plan förskolegård underlättade framkomligheten för barn i rullstol då det inte fanns 

några större ojämnheter eller terrängmarker som gjorde att rullstolen kunde fastna i stenar, trädrötter 

eller kullar. Större delen av förskolorna som observerades hade stora öppna ytor som kunde bidra till 

självständighet hos barnen som sitter i rullstol. Tre av förskolegårdarna hade större skogspartier. De 

flesta förskolorna hade stationer på sina förskolegårdar där varje station kunde innebära en annan 

aktivitet. Exempel på stationerna kunde vara bygg & konstruktion, alteljé, utekök, hästar och 

tankstationer till cykellek.  

7.4 Resultatsammanfattning 
I resultatet av de kvalitativa intervjuerna framkom att samtliga förskollärare ansåg att det behövdes 

göras anpassningar på de befintliga utegårdarna för att barn som är rullstolsburna kunde vara 

delaktiga. Exempel som förskollärarna tog upp var olika stationer som kunde bestå av bygg och 

konstruktion, altejé, hästar och utekök. I resultatet framkom även att det var av stor betydelse att barn 

i rullstol hade lika möjligheter till lek som resterande barn och att miljön måste anpassas så att barn i 

rullstol kunde interagera med de andra barnen. Samtliga förskollärare värdesatte samspel och 

kommunikation som livskvalité och att alla hade rätt till lek. Cykellek var ett exempel på ett socialt 

samspel där rullstolen agerade som ett komplement till cykeln.  
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I resultatet framkom även att förskollärarnas förhållningssätt inte skulle skilja sig åt mellan om ett 

barn sitter i rullstol eller inte, då barnet som är rullstolsburet har lika rättigheter till att utmanas och 

utvecklas. Några förskollärare nämnde att pedagogiken och undervisningen behövdes anpassas efter 

barnet som sitter i rullstol och att de andra barnen inte hade några svårigheter till anpassning. 

Resterande barn var oftast väldigt hjälpsamma och förstod situationen. Något som förskollärarna 

behövde hjälpa till med var att lyfta ner barnet till sandlådan då barnet i rullstol inte kunde ta sig ner 

dit på egen hand.  

Ett annat resultat som framkom var att utegårdens underlag kunde ses som utmanande men även som 

ett hinder då framkomligheten kunde vara svår. Ramper ansågs vara ett hjälpmedel för barn som sitter 

i rullstol då framkomligheten ökar. Genom ramper minskar nivåskillnaderna och barnet hade större 

möjlighet att delta i sociala samspel. Några av förskollärarna nämnde kompisgungan och 

gummimattorna som en positiv möjlighet till barnets delaktighet och sociala interaktioner i lek. En 

annan lösning som kunde utvecklas på förskolans utegård var sandbord vid sandlådan som både 

barnet i rullstol samt resterande barn kunde använda.  

I resultatet av de kvantitativa observationerna framkom några likheter och skillnader mellan 

förskolegårdarna. Likheterna som framkom var att alla förskolor hade tillgång till de klassiska 

lekredskapen på utegårdarna samt cykelvägar. Skillnaderna som framkom var att fyra av tolv 

förskolegårdar hade gummimattor som underlag till de klassiska lekredskapen och resterande 

förskolor hade sand. Hälften av förskolegårdarna hade tillgång till en kompisgunga som även kunde 

användas av barn som sitter i rullstol. Elva av tolv förskolegårdar hade en ram runt sandlådan som 

kunde försvåra framkomligheten för barn i rullstol, medan en av förskolorna hade tagit bort ramen 

runt sandlådan. Många av förskolorna hade stationer på sina utegårdar där olika aktiviteter kunde 

utföras.  
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8 Diskussion 
I det här kapitlet kommer vi att diskutera resultatet som framkommit med tidigare forskning och 

litteratur samt komma med egna synpunkter. De valda teoretiska perspektiven är vårt analysverktyg 

genom hela diskussionens utgångspunkter. Det har använt samma rubriker som det finns i resultatet 

för att hålla en röd tråd, dock kommer det att diskuteras både intervjudelen och observationsdelen 

tillsammans. Vi kommer även att ge förslag till vidare forskning i slutet.  

 

8.1 Förskollärarens förhållningssätt till barns lärande och sociala 

interaktioner 
Forskning säger att utomhuspedagogiken används som ett komplement till undervisningen inomhus. 

Naturmaterial är gratis och det finns mycket att utforska som bidrar till ny kunskap samt att få lära 

med kroppen förstärker det teoretiska lärandet (Brodin 2011; Yildirim & Özyilmaz Akamca 2017). 

Samtliga förskollärare talar om vikten av att rörligt material ska finnas tillgängligt för barnen där de 

kan utforska och konstruera. De berättar även att det är bra med olika stationer ute på gården som 

bjuder in till kreativitet, lek och lärande. Genom att få utforska med hela kroppen blir det teoretiska 

lärandet som oftast sker inomhus genom böcker eller diskussioner mer levande och meningsfullt 

utomhus. Genom att använda stafflier och olika stationer på utegården möter barnen olika 

sinnesupplevelser som bidrar till kreativitet och samspel. De olika stationerna är oftast anpassade så 

att barn som är rullstolsburna kan använda de och få vara en del av det sociala samspelet. Den sociala 

modellen förklara hur miljön påverkar barnet negativt då samhället inte är anpassad efter olika 

funktionsnedsättningar och på så sätt känner sig barnet utanför och inte som en aktiv deltagare 

(Lindqvist 2016). Eftersom lekredskapen på förskolans utegård oftast är begränsade för barnen i 

rullstol blir stationerna en viktig del och som ett komplement för att de ska kunna ta del av miljön och 

utmanas i deras lärandeprocess. Under våra observationer har vi sett några förskolegårdar som 

använder stationer som komplement så att barn i rullstol kan utmanas och utvecklas i sitt lärande och 

motorik. Vi tycker att fler förskolor borde ta efter och skapa stationer på sina gårdar, då alla barnen 

kan gynnas av det.  

 

Många forskare skriver att det är av stor betydelse för barnen att vistas utomhus då flera hälsoaspekter 

uppfylls. Utevistelser ökar barns minneskapacitet och att det leder till färre konflikter (Brodin & 

Lindstrand 2006; Brodin 2011; Magnusson 2006; Yildirim & Özyilmaz Akamca 2017). Trots att 

forskningen pratar om hur viktigt det är så var det ingen av förskollärarna som vi intervjuade som 

nämnde hälsoaspekten av att vara utomhus och få frisk luft.  

 

Samtliga förskollärare pratar om hur betydelsefullt det är att skapas nya sociala relationer för att 

barnen ska känna en delaktighet. Förskollärarna beskriver att det är viktigt för barn som är 

rullstolsburna att känna tillhörighet i barngruppen då det sociala samspelet är en början till nya 

vänskaper som ökar deras livskvalité. Lundqvist, Allodi & Siljehag (2018) nämner att olika 

valmöjligheter av lek på förskolegården skapar nya vänskapsrelationer som hjälper barnen att 

utveckla sin sociala förmåga Vi anser att det är viktigt för ett barn som är rullstolsburet att bli inskolad 

i en grupp när de är små. Då blir det en vardag och en självklarhet att ett barn i gruppen inte kan gå 

utan få sitta i sin rullstol. Vi anser att barnen då inte tycker att det är konstigt och därför kan barnet i 

rullstol vara mer inkluderande och deltagande i gruppen. Utifrån det utvecklingsekologiska 

perspektivet har omgivningen en stor påverkan på barnet (Hwang & Nilsson 2011). I det här fallet 

kopplas omgivningen till barnets kamrater på förskolan samt pedagogerna. Barnet som sitter i rullstol 

är i samma behov som resterande barn att få delta i sociala interaktioner såväl med barn som med 

vuxna. Vi anser att det är av stor betydelse att normalisera en rullstol och att barnet inte känner ett 

utanförskap utan att alla barn lär sig att alla människor fungerar olika samt att vara en god 

medmänniska.  

 

Vi anser att cykellek är ett bra exempel på hur rullstolen kan ses som ett färdmedel i en naturlig lek. 

Forskning säger att det är svårt för barn som sitter i rullstol att förflytta sig snabbt och det begränsar 
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barnens roll i en lek (Skär 2002; Von Benzon 2010). Förskollärarna säger emot forskningen lite och 

menar att cykelleken är en integrerad lek då deltagarna har tillgång till ett färdmedel som gör att ett 

barn i rullstol ska kunna känna sig delaktiga i leken. Dock säger förskollärarna att springlek eller 

annan rörelselek kan vara problematiskt för barn i rullstol då de andra barnen är snabbare i sina 

rörelser vilket gör att det blir svårare att vara delaktig. Samtliga förskollärare talar om att pedagogerna 

bör anpassa aktiviteter efter barn som sitter i rullstol då det är enklare för resterande barnen att 

anpassa sig till aktiviten. Barnen har oftast en bra förståelse av att barnet i rullstol har begränsade 

rörelsemöjligheter. Utifrån den forskningen vi har läst nämner inga av författarna något om anpassade 

aktiviteter utan de talar om de svårigheterna som finns ute på förskolegården för barn som är 

rullstolsburna eller annat funktionshinder.   

 

Att vara en lyhörd och uppmuntrande lärare eller att vara kontrollerande och styrande lärare är två 

samspelsstilar som Luttropp (2011) tar upp i sin forskning. Samtliga förskollärare berättar att lärarens 

förhållningssätt är central i pedagogiken då barnen inte ska särskiljas och få samma möjlighet till att 

utmanas och utvecklas. Den skillnaden som uppstår är att aktiviteter, miljö och material behöver 

anpassas mer för ett barn som är rullstolsburen. Lärare arbetar och planerar sin pedagogiska 

undervisning utifrån styrdokumenten. Förskollärare arbetar specifikt med läroplanen för förskolan 

som kan kopplas till mål som säger att förskollärare ska sträva efter att varje barn vågar utforska och 

få en bättre självbild samt våga tro på sig själv (Lpfö 98 2016). Det är bra när en lärare intar 

barnperspektivet för att utgå från barnets bästa när de planera olika aktiviteter eller när de utformar 

utemiljön. Forskning säger att perspektivet uppstår när läraren tolkar barnens inflytande och 

demokratiska rättigheter i förskolan. Det andra perspektivet som kan intas är barns perspektiv vilket 

innebär att observera det som barnen intresserar sig för, för att sedan utformar en undervisning som 

väcker barnens intresse, vilket leder till ett livslångt lärande (Jonsson 2016). Att som vuxen vara 

närvarande och ge barnen stöd och mod till att våga testa och ta för sig är en viktig del av yrket som 

lärare. Arbetssättet som tidigare fungerat måste kanske förändras eller anpassas när ett barn som sitter 

i rullstol kommer in i barngruppen, då de kan behöva olika sorters hjälp. Anpassningen kan innebära 

stöd som att hjälpa till att förflytta sig och hjälpa ner till sandlådan men även att ge barnet mod och 

finnas närvarande som en trygghet.  
 

8.2 En tillgänglig utegård som bidrar till delaktighet 
Forskning nämner att barn med fysiskt funktionshinder oftast inte kan vara lika delaktiga som 

resterande barn utomhus då miljön inte är lika tillgänglig för dem (Luttropp 2011; Stanton-Chapman 

& Schmidt 2016; Von Benzon 2010). I vårt resultat säger vissa förskollärare att det är bra med ojämn 

mark då dem får utmanas medan resterande förskollärare säger raka motsatsen att ojämn mark bidrar 

till begränsad framkomlighet och utanförskap i leken. Förskollärarna poängterar att det ska finnas 

platser och material som är nåbara för barn i rullstol då det kan vara svårt att komma under ett bord 

med rullstol eller fram till en aktivitet då det finns trösklar i vägen. Vi ser ramper som ett bra 

alternativ för att förenkla deltagandet i leken på den befintliga utegården. Forskning säger dock att 

ramper har en tvådelad funktion. De säger att ramperna finns där för att barnen ska kunna komma 

fram till aktiviteten eller gruppen, men när barnet väl är där finns det ingenting för barnet att göra mer 

än att ta rampen tillbaka ner till marken igen. De menar att rampen är ett bra sätt för framkomlighet 

men att rampen inte leder till någon kreativ miljö där barnet kan utmanas vidare (Stanton-Chapman & 

Schmidt 2016). Vi håller med författarna att ramperna har en tvådelad funktion. Vi anser att där 

ramperna finns måste det finnas en pedagogisk tanke bakom för att barnen ska utmanas vidare i sitt 

lärande och att barnet i rullstol ska känna att en är delaktig i aktiviteten eller leken.  

 

De valda teoretiska perspektiven menar att både omgivningen och samhället påverkar barnet. Det 

utvecklingsekologiska perspektivet menar att barnet påverkas av det som sker omkring då hen och 

kan styras av det som händer på förskolan eller andra faktorer som kan ha en inverkan på barnet 

(Hwang & Nilsson 2011). Den sociala modellen berör mer samhällets brister i form av hinder av 

fysisk tillgänglighet och problem som uppstår för människor som har funktionsnedsättningar 

(Lindqvist 2016). Förskolan är en del av samhället där det kan brista i tillgänglighet för barnet som är 
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rullstolsburen då utegården oftast utformas på ett generellt sätt, vilket kan innebära att de klassiska 

lekredskapen inte kan användas av barnet i rullstol. Genom att barnet styrs av det som händer på 

förskolan kan hen känna ett utanförskap då utegården inte är anpassad. Exempel som ramper kan vara 

ett bra komplement för att öka framkomligheten men det är sedan förskollärarnas ansvar att även ha 

ett pedagogiskt tänk vid andra sidan rampen så att barnet i rullstol också kan vara delaktig i det 

sociala samspelet och lärandet.  

 

En annan aspekt som kan begränsa framkomligheten är markunderlaget på förskolegården speciellt 

under lekredskapen. I våra observationer av olika förskolegårdar såg vi att majoriteten av gårdarna 

hade sand under sina gungor eller klätterställningar, vilket betyder att barn i rullstol kan ha svårt att ta 

sig fram till redskapen utan hjälp. Några förskolor hade gummimattor under sina lekredskap och utan 

trösklar som underlätta framkomligheten för ett barn i rullstol. Forskning beskriver markunderlaget 

som svårt då sand eller gräs kan vara problematisk (Skär 2002; Stanton-Chapman & Schmidt 2016). 

Forskning nämner vidare att lekredskapen inte är utformade för barn med rörelsehinder, vilket vi även 

såg under våra observationer och fick höra under intervjuerna. De lekredskapen som hälften av 

förskolorna hade på sin gård var kompisgungor som kan användas av alla barn. Ett barn i rullstol kan 

behöva hjälp att komma in i kompisgungan, men kan sedan ligga eller sitta och gunga med sina 

kompisar utan större problem. Ett annat alternativ är en gunga med högt ryggstöd för barn i rullstol då 

de får extra stöd i ryggen samt att det kan läggas till ett bälte för ännu mer stabilitet.  

 

Flera förskollärare berättar att ett sandbord vid sandlådan kan vara ett bra komplement för barnet i 

rullstol vilket kan leda till en mer delaktighet i leken då även de andra barnen kan stå och leka vid 

sandbordet. Forskning säger att sandlådan är en plats där barnen kan mötas och utveckla sin sociala 

förmåga, dock måste barnet med fysiskt funktionshinder bäras ner för att kunna vara med i leken 

(Stanton- Chapman & Schmidt 2016; Von Benzon 2010). Vi anser därför att sandbord är ett bra 

komplement till den befintliga utegården för att kamratskapet och delaktigheten ska ske ett naturligt 

sätt. Dessutom är sandbord en lätt konstellation som kan byggas av exempelvis vaktmästare, 

förskollärare eller vårdnadshavare för en liten kostnad och utan mycket jobb. Vi har sett många 

alternativ som kan byggas eller tas bort på den befintliga utemiljön som kan göra stor skillnad, 

exempelvis olika stationer, sandbord, anpassade gungor och tröskelfria platser på förskolans utegård.  

 

8.3 Allmän diskussion 
Då forskning inte alltid talade om barn i rullstol utan använde begrepp som barn med fysisk 

funktionsnedsättning och fysiskt funktionshinder valde vi att behålla originalbegreppen från 

forskningen istället för att skriva om de till barn som är rullstolsburna eller funktionsvaration som är 

ett nyare begrepp som använd. Det vi har lärt oss är att alla barn som har fysiskt funktionsnedsättning 

har olika symptom och begränsningar vilket resulterar i att det måste skapas individuella anpassningar 

efter barnet. Därför är det svårt att komma med exakta exempel för vad som passar för just det barnet 

som just då finns på förskolan. För att få en bättre förståelse är det bra att ta hjälp av vårdnadshavarna, 

speciallärare samt tidigare forskning och litteratur.  

 

Sociala interaktioner och barns tillgänglighet till lek kan påverkas av relationen barnet har till sin 

assistent (Skär 2002; Von Benzon 2010). Assistentens roll i barnens vardag har fått oss att reflektera. 

Vi anser att assistenten eller förskolläraren som är barnet nära har en stor roll i barnets utveckling. Det 

är viktigt att finnas närvarande och ge mod till barnet så att hen kan skapa ett självförtroende och bli 

mer självständig. Det som kan kollidera är när assistenten är för överbeskyddande och inte låter barnet 

att upptäcka eller utmana sig själv. Assistentens handlingar speglas i barnets tilltro till sig själv och 

bromsar därmed barnets utveckling. Det är bra att fråga och hålla koll på de signaler barnet ger, men 

det är lika viktigt att även behandla barnet i rullstol som en likvärdig individ och låta hen få vara ett 

barn som tar risker för att lära sig och utforska.  
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8.4 Förslag till vidare forskning 
Ett hållbart lärararbete är något som diskuteras mycket idag och huruvida förskollärare tänker på sin 

hälsa under arbetstid men även efter. Ett förslag på vidare forskning kan vara att undersöka hur 

förskollärarnas hälsa påverkas av att lyfta barn. De förskollärare som deltog i vår undersökning och 

som hade barn med funktionsnedsättning på förskolorna berättade att de fick bära och lyfta barnet 

mycket. Det hade varit intressant att få exempel på hur förskollärare kan värna om sin hälsa och få 

goda förslag på hur de kan arbeta på ett ergonomiskt sätt.    

 

Ett annat förslag till vidare forskning är att göra en observationsstudie på hur anpassade gårdarna är 

på särskolor. Den svenska förskolan ska vara integrerade där många olika barn träffas. Senare kan 

något barn dock kanske förflyttas till en särskola istället, beroende på vilken diagnos eller 

funktionsnedsättning barnet har. Då förskolegårdarna är olika anpassade och utformade hade det varit 

intressant att se hur skolgården vid en särskola sett ut och vilka anpassningar de har gjort för de olika 

individerna.  
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10 Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter, Marigona & Melina, från Linnéuniversitet i Kalmar. Vi läser på 

förskollärarprogrammet och just nu är vi inne på vår sista termin och är i full gång att skriva 

vårt examensarbete.  

Syftet med vår studie är att få en uppfattning om hur förskolan anpassar lärandemiljön 

utomhus så att alla barn ska gynnas av den, samt få goda exempel på hur förskolan anpassar 

sin befintliga utemiljö för barn som är rullstolsburna.  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för 

avsikt att ta hjälp av er verksamma förskollärare genom intervjuer. Vi kommer även att 

observera förskolornas utegårdar för en kvantitativ studie där vi kommer att observera 

underlag, redskap och framkomlighet för barn som är rullstolsburna.  

Vi kommer att skicka med intervjufrågorna som en bilaga så att ni får en uppfattning om vad 

intervjun kommer att handla om samt att ni då kan förbereda er med tankar och frågor, då vi 

hoppas på en givande diskussion. Intervjun kommer att ta ca. 30 minuter.  

   

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och om du skulle vilja så kan du när som avbryta intervjun 

och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Vi kommer att använda oss av 

ljudupptagning som vi sedan kommer att transkribera, sedan kommer vi att radera allt 

material när vi har blivit godkända på arbetet. Ditt namn och din arbetsplats kommer inte att 

skrivas ut, då vi kommer att använda oss av fiktiva namn (exempel: förskollärare 1 & 

förskola 1).  

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss! 

Marigona Kadriu                                             Melina Reinhardt 

mk223hy@student.lnu.se                                mr222ua@student.lnu.se 

Med Vänliga Hälsningar 

Marigona Kadriu & Melina Reinhardt 
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11 Bilaga 2 

Intervjufrågor  

Hur upplever ni er utegård?  
- Fördelar/ nackdelar  

- Saknas något? 

Har ni upplevt att barn som är rullstolsburna eller annat fysiskt funktionshinder 

har haft svårigheter med att ta sig runt på gården? 
- Om ja: på vilket sätt  

- Om nej: Vad är det som underlättar barnens framkomlighet? 

Hur gör ni egna anpassningar för barn som är rullstolsburna eller annat fysiskt 

funktionshinder? Kan ni ge några exempel? 

- Hur anpassar ni den befintliga utemiljön så att ALLA barnen utmanas?  

- Exempel: En aktivitet, hur skapar ni en aktivitet så att ALLA kan vara med (ej fotboll). 

Hur gör ni för att utmana barn som är rullstolsburna eller har annat fysiskt 

funktionshinder? 
- Lärande? 

- Motoriskt?  

- Socialt samspel? 

Vem är/var det som bestämmer eller utformar utegården? 
- Får ni komma med input och önskningar? 

- Om ja: vad? hur? varför? 
- Om nej, varför inte? Hur uppfattar ni de beslutet?  

- Hade ni gjort några ändringar? 

Har ni några fler goda exempel som ni vill dela med er av? 
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12 Bilaga 3 - Observationsschema 

 

Material & Objekt Finns Finns ej Kommentar/tankar 

Framkomlighet↓ 
   

Sand 
   

Asfalterade 

vägar  

   

Gräs 
   

Gårdens ytor ↓ 

Öppna ytor 
   

Kullar 
   

Objekt ↓ 

Förråd 
   

Staket/Grind 
   

Stenar 
   

Träd 
   

Rabatter/buskar 
   

Lekredskap ↓ 

Sandlåda 
   

Rutschkana 
   

Gunga 
   

Klätterställning 
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13 Bilaga 4 

 
Tabell: Resultatet av förskolornas utegårdar utifrån 

observationsschemat 

Förskola Framkomlighet Sociala interaktioner & delaktighet 

Förskola 1 Underlaget på förskola 1 har 

väldigt bra framkomlighet då det 

finns asfalterade vägar, 

gummimattor vid lekredskapen 

och enbart sand i sandlådan.  

 

Inga trösklar, enbart vid 

sandlådan. 

Inga kullar, väldigt plant på 

gården. 

Öppna ytor så att ett barn med 

rullstol kan ta sig runt utan 

problem. 

Förskola 1 har de klassiska lekredskapen 

som gunga, rutschkana och 

klätterställning. Barn i rullstol kan ändå 

komma fram till redskapen och vara delta 

i olika sociala interaktioner. 

Kompisgunga finns där flera barn kan 

gunga tillsammans. 

 

Det finns även asfalterade vägar runt 

gården som kan användas som cykelbana 

eller andra ändamål och användas av alla. 

Förskola 2  Underlaget på förskola 2 har bra 

framkomlighet med asfalterade 

vägar och gräs. Sand finns vid 

lekredskapen och sandlådan.  

 

Trösklar till sandområderna  

 

Inga kullar, väldigt plant på 

gården. 

Lite dåligt med öppna ytor. 

Bra ramp in till förskolan. 

Förskola 2 har de klassiska lekredskapen 

som gunga, rutschkana och 

klätterställning. Barn i rullstol kan till 

viss del ta sig till redskapen, men har 

svårt att komma hela vägen till 

sandområderna pga trösklar, (behövs 

ramp eller utjämning). 

 

Det finns asfalterade vägar runt gården, 

både smalare och bredare. 

Förskola 3 Underlaget på förskola 3 har lite 

sämre framkomlighet då större 

delen av gården bestod av 

sand/grus vilket kan försvåra 

framkomligheten.  

 

En väldigt liten och trång gård 

men trösklar och en liten hög 

kulle. 

Få/inga öppna ytor och ingen 

ramp vid ingången/trappan. 

Många staket som begränsade ett 

flyt i framkomligheten. 

Förskola 3 har de klassiska lekredskapen 

som gunga, rutschkana och 

klätterställning. Det finns svårigheter för 

barn i rullstol att ta sig runt gården och ta 

sig till redskaperna. Sand/grus försvårar 

framkomligheten lite.  

 

Det finns en asfalterad väg runt hela 

förskolan, dock avbryts den tre gånger av 

staket som är svåra att öppna. Vägarna 

var även väldigt smala.  

 

Förskola 4 Underlaget på förskola 4 har en 

bra framkomlighet med 

Förskola 4 har de klassiska lekredskapen 

som gunga, rutschkana och 
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asfalterade vägar runt gården och 

det var inga trösklar till sandlådan 

som gör att det är lätt att ta sig dit.  

 

Det fanns få öppna ytor och en 

stor kulle i hörnet av gården där 

ett barn i rullstol inte kan ta sig 

upp utan hjälp. 

 

klätterställning. Ingen tröskel vid 

sandlådan men ett staket runt gungorna. 

Asfalterad väg runt på gården för att 

cykla runt.  

Förskola 5 Underlaget på förskola 5 bestod 

av grus och asfalt. Där grusen är 

finns det begränsad 

framkomlighet pga många stenar. 

Den asfalterade vägen är lång och 

bred.  

 

Trösklar till lekredskapen.  

På gården finns det några 

uppförsbackar som kan vara svåra 

att ta sig upp utan hjälp. Sedan 

finns det en stor backe.  

 

Förskola 5 har de klassiska lekredskapen 

som gunga, rutschkana och 

klätterställning. De har även olika 

områden där olika aktiviteter kan 

genomföras. Eftersom framkomligheten 

kan vara svår måste barnet kanske be om 

hjälp.  

 

Lekredskap på kulle som försvårar 

delaktigheten pga framkomligheten. 

 

Bra cykelväg som inspirera till lek 

 

Förskola 6 Underlaget på förskola 6 bestod 

av grus och asfalterade vägar men 

lite gräs.  

 

Få öppna ytor och inga kullar, 

väldigt plant på gården.  

Trösklar till lekredskapen.  

Förskola 6 har de klassiska lekredskapen 

som gunga, rutschkana och en liten 

klätterställning. Trösklarna vid 

lekredskapen kan försvårar delaktigheten 

till fullo.  

 

Cykelväg på gården finns med en bro 

som kan vara extra rolig att rulla över 

och väcka fantasi hos barnen.  

 

Förskola 7  Underlaget på förskola 7 bestod 

mestadels asfalterade vägar, gräs 

och gummimattor vid 

lekredskapen. Mycket stor gård 

med stora öppna ytor utan kullar. 

Enstaka trösklar 

Förskola 7 har de klassiska lekredskapen 

som gunga, rutschkana och 

klätterställning. Det fanns enstaka 

trösklar som kan försvårar delaktigheten 

till en viss del.  

Cykelväg runt en stor gård som gör att 

barnen kan leka kan delta i sociala 

sammanhang med varandra.  

 

Förskola 8 Underlaget på förskola 8 bestod 

av grus, sand och smala 

asfalterade vägar runt förskolan. 

Få öppna ytor. Gården låg i en 

Förskola 8 har de klassiska lekredskapen 

som gunga, rutschkana och 

klätterställning.  
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nedförsbacke vilket kan försvårar 

framkomligheten. Inga trösklar  

På gården finns en anpassad gunga med 

hög rygg, inga trösklar som gör det lätt 

att vara delaktig och ett upphöjt bord vid 

sandlådan.  

Förskola 9  Underlaget på förskola 9 bestod 

av asfalterade vägar, gräs, 

gummimattor och grus/sand. En 

stor plan gård med några öppna 

ytor och mycket träd. Några 

trösklar till sandlåda och in till 

kompisgunga. 

Förskola 9 har de klassiska lekredskapen 

som gunga, rutschkana och 

klätterställning. Stort förråd så barnen 

själva kan gå in och hämta material. 

Olika stationer/områden som erbjuder till 

olika lekar.  

Cykelbana runt hela gården som liknar en 

bilväg.   

Förskola 

10 

Underlaget på förskola 10 bestod 

av asfalterade vägar och gräs. En 

plan gård med kullar som kan 

försvåra framkomligheten utan 

hjälp. Trösklar vid sandlådan och 

gungor.  

Förskola 10 har de klassiska 

lekredskapen som gunga, rutschkana och 

klätterställning. Ett stort förråd, dock 

ligger materialet för högt upp på hyllorna 

för alla barn så att de måste fråga om 

hjälp. Lekredskap uppe på kullen som 

försvårar delaktigheten pga 

framkomligheten. 

Cykelväg på gården som bjuder in till 

cykellek. 

 

Förskola 

11 

Underlaget på förskola 11 bestod 

av asfalterade vägar, grus och en 

stor öppen gräsyta. Ramp till olika 

delar på gården som förenklar 

framkomligheten för barn i 

rullstol.  

En plan gård med en kulle.  

Förskola 11 har de klassiska 

lekredskapen som gunga, rutschkana och 

klätterställning. På kullen finns en 

lekredskap som kan försvåra 

delaktigheten. Ramperna hjälper dock ett 

barn i rullstol att vara delaktig på olika 

områden på gården.  

Cykelväg på gården som bjuder in till 

cykellek.  

Förskola 

12 

Underlaget på förskola 12 bestod 

av asfalterade vägar, gräs och 

gummimattor vid lekredskapen. 

En plan gård utan kullar och 

enstaka trösklar till sandlåda. Inga 

träd men mycket buskar och 

rabatter. Stor öppen gräsyta.  

Förskola 12 har de klassiska 

lekredskapen som gunga, rutschkana och 

klätterställning. De har en kompisgunga 

där barnen kan gunga tillsammans. Stort 

förråd där barnen kan hämta material 

själva men vägen till förrådet avbryts av 

rabatter som gör att det lätt blir krock 

med cyklar. 

Cykelväg runt gården. 
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