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Abstrakt  
  

Syftet med föreliggande studie är att få en djupare förståelse för hur pedagoger, förskolechefer och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten förstår förskolans utemiljö som arena för delaktighet och tillgänglighet för 

barn med fysiska funktionsvariationer. I denna studie undersöks vad förskolans pedagoger, förskolechefer och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten säger om delaktighet och tillgänglighet i utemiljön utifrån barn med fysiska 

funktionsvariationer samt hur pedagoger, förskolechefer och Specialpedagogiska skolmyndigheten talar om 

arbetssättet i utemiljön utifrån barn med fysiska funktionsvariationer. Studien tar utgångspunkt i problematiken 

gällande att forskningsläget idag inte inkluderar barn med fysiska funktionsvariationer i utformningen av 

förskolans utemiljö. Tidigare forskning inom området lyfter bland annat utformningen av förskolans utemiljö i 

relation till barns lärande, utemiljöns tillgänglighet samt ett inkluderande arbetssätt. Det vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt för föreliggande studie är hermeneutiken med hermeneutisk cirkel som metod. Vi har använt oss av 

semistrukturerade intervjuer där sju pedagoger medverkat samt intervju på distans där tre förskolechefer medverkat 

samt representanter från Specialpedagogiska skolmyndigheten. I resultatet framgår det att pedagogerna upplever 

ett stort ansvar i att utforma utemiljön ur ett funktionsvariationsperspektiv samt att pedagogerna upplever att barn 

med fysiska funktionsvariationer inte är delaktiga i utemiljön på grund av bristen på tillgängligheten, vilket även 

besvaras av förskolecheferna. Resultatet visar att det är svårt att utforma utemiljön så att den tillgodoser alla barns 

behov och att den inte kan anses som tillgänglig eftersom barn med fysiska funktionsvariationer inte är 

självständiga i den. Resultatet visar även att myndigheternas och förvaltningarnas föreskrifter är öppna för tolkning 

samt att det inte finns lagar kring utformningen av utemiljön ur ett funktionsvariations- och 

tillgänglighetsperspektiv vilket innebär att det inte finns någon skyldighet till att anpassa utemiljön.  
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Inledning  
Runt om i världen diskrimineras barn med fysiska funktionsvariationer, de ges inte lika 

möjligheter inom sociala sammanhang och deras behov åsidosätts som en börda  

(Socialdepartementet [SOU], 2008). Historiskt sett är det inte förrän nyligen barn med fysiska 

funktionsvariationer betraktas som individer med rättigheter till sina egna intressen och rätt 

till självbestämmande (Ekensteen, 2001). Året var 1989 och Sverige ingick i ett arbete inom 

FN för att inrätta internationella regler om jämställdhet och delaktighet i samhället för 

individer med funktionsvariationer (Socialdepartementet [SOU], 2008). Detta arbete med FN 

utmynnade i standardregler som kom att ha stor betydelse inom handikappspolitiken i 

Sverige. FN:s konvention om barnets rättigheter, FN:s standardregler samt  

Salamancadeklarationen ställer krav på långsiktiga insatser som skapar möjlighet till 

delaktighet för barn med fysiska funktionsvariationer (Utrikesdepartementet [UD], 2001).  

 Enligt FN:s standardregler ska samtliga konventionsstater aktivt arbeta med att barn med 

fysiska funktionsvariationer ska ges friheter och mänskliga rättigheter på samma villkor som 

barn utan fysiska funktionsvariationer. Vidare föreskriver FN:s standardregler att samtliga 

åtgärder ska ha barnets bästa i fokus. Resultatet av dessa mellanstatliga organisationers 

insatser har lett till att det råder en enighet om att barn med fysiska funktionsvariationer bör 

omfattas av undervisningssystemet på samma villkor som barn utan fysiska 

funktionsvariationer. Utifrån dessa insatser har begreppet “integrerad skola” vuxit fram vilket 

innebär att skolväsendet ska tillhandahålla förutsättningar och undervisning av hög kvalitet 

för barn oavsett deras olikheter (Svenska Unescorådet, 2006). Ett inrättande av ett integrerat 

skolväsende anstiftar ett förändrat socialt perspektiv i samhället vilket kan komma till att 

förändra diskriminerande attityder samt att utveckla ett integrerat samhälle. Ett samhälle som 

ser barns möjligheter istället för svårigheter (ibid). Trots dessa reglementen om ett inkluderat 

samhälle som genomsyras av delaktighet; genomsyras inte forskningen av dessa reglementen. 

Den forskning som vi har tagit del av lyfter istället att förskolans fysiska utemiljö bör vara så 

naturlik som möjligt för ett ökat lärande hos barn (Cooper, 2015).  

Efter granskning av tidigare forskning utmärktes bristen på inkludering av barn  

med fysiska funktionsvariationer i förskolans utemiljö. Rekommendationerna om utformning 

av förskolans utemiljö som forskningen lyfter ser vi vara exkluderande för barn med fysiska 

funktionsvariationer snarare än inkluderande, vilket ligger till grund för undersökningen av 
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delaktigheten, tillgängligheten och arbetssättet i utemiljön (Kiewra & Veselack, 2016; 

Björklid, 2005).   

Syfte & frågeställningar   
Syftet med föreliggande studie är att få en djupare förståelse för hur pedagoger, förskolechefer 

och Specialpedagogiska skolmyndigheten förstår förskolans utemiljö som arena för 

delaktighet och tillgänglighet för barn med fysiska funktionsvariationer.  

                                                                                      

·         Vad säger förskolans pedagoger, förskolechefer och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten om delaktighet och tillgänglighet i utemiljön utifrån barn med fysiska 

funktionsvariationer?  

   

·         Hur talar pedagoger, förskolechefer och Specialpedagogiska skolmyndigheten om 

arbetssättet i utemiljön utifrån barn med fysiska funktionsvariationer?  

Begreppsdefinitioner  
Nedan redovisas hur studiens centrala begrepp definieras i föreliggande studie. 

 

Funktionsvariation   

Termen funktionsvariation definieras i föreliggande studie som den begränsning som 

funktionsvariation innebär för en person i relation till sin omgivning (Svensson Höstfält, 

2011). Det finns inget rätt sätt att fungera på utan snarare olika variationer av hur en individ 

kan fungera (Folkhälsomyndigheten, 2016). Svensson (2015) belyser att begränsningar som 

personer med fysiska funktionsvariationer kan stöta på är svårigheter i att klara sig själv i 

vardagen, bristande delaktighet i det sociala livet och i demokratiska processer men 

framförallt svårigheter i tillgängligheten i sin omgivning.    

I föreliggande studie kommer begreppet fysisk funktionsvariation vara studiens 

utgångspunkt och syfta till variationer i rörelseförmågan. Barn med fysiska 

funktionsvariationer kan ha svårigheter med att gå på lutande eller ojämna underlag, öppna 

tunga dörrar eller gå över trösklar (ibid). Barn med fysiska funktionsvariationer som använder 

rullstol är beroende av stora och rymliga utrymmen som kompletteras med ramper, hissar och 

breda gångar (ibid).   
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Tillgänglighet  

Trots att det inte finns en tydlig definition av vad begreppet tillgänglighet innefattar, 

definierar barnkonventionen tillgänglighet som en förutsättning för full delaktighet och 

inkludering där tillgänglighet i den fysiska och sociala miljön är betydelsefull.  

Barnkonventionen menar att tillgänglighet innebär ett samhälle som är planerat och utformat 

för alla individer oavsett funktionsförmåga (UNICEF, 2009). Emellertid kan tillgänglighet 

definieras som en förutsättning för delaktighet i den sociala och fysiska miljön. Tillgänglighet 

kan kopplas med åtkomlighet och användbarhet. Detta är av relevans för studiens 

problemområde eftersom litteraturgenomgången inte belyser tillgängligheten för den enskilda 

individen, trots att tillgänglighet handlar om samtliga individer oavsett olikheter 

(Myndigheten för delaktighet u.å; Svensson, 2015).  

Tillgänglighet i den fysiska miljön kan handla om framkomligheten och huruvida 

individen har möjlighet att använda sig av och delta på jämlika villkor i den fysiska miljön. 

Miljöns tillgänglighet är något för alla. Det är lätt att anta att den fysiska miljön ska anpassas 

efter barn med fysiska funktionsvariationer men egentligen betyder det mer än så. Miljön ska 

vara utformad på ett sätt att den är tillgänglig för samtliga individer som vistas på den utan att 

den blir ett hinder för någon (Myndigheten för delaktighet, u.å; Svensson, 2015).  

Delaktighet  

Specialpedagogiska skolmyndigheten definierar delaktighet som att vara med i en gemenskap 

och sociala sammanhang samt att bli erbjuden förutsättningar för deltagande. Delaktighet 

innebär både den egenupplevda känslan och att ha möjlighet till att delta i gemensamma 

sammanhang (Specialpedagogiska skolmyndigheten, u.å.). Myndigheten för delaktighet (u.å) 

beskriver att delaktighet är något varje individ ska ta del av oavsett olikheter. Detta innebär att 

varje individ har rätt att delta och vara en del av samhället. Ahlberg (2001) beskriver att varje 

lärare oavsett skolform ska besitta specialpedagogiska kunskaper i syfte med att barn som 

behöver särskilt stöd ska få rätt stöd. Tillgängligheten är en central del för att ha möjlighet till 

delaktighet och förutsättningar.  

Delaktighet och tillgänglighet är nära sammanknutna begrepp men har ändå olika 

innebörd. För föreliggande studie innebär detta att vi kan närma oss en förståelse för huruvida 

barn med fysiska funktionsvariationer kan bli delaktiga i den befintliga utemiljön på 

förskolan. Delaktighet värderas av individen själv vilket innebär att vi författare inte kommer 
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få en förståelse för hur barn med fysiska funktionsvariationer upplever utemiljön som 

tillgänglig för att bli delaktig. Å andra sidan kan vi författare få en förståelse på hur 

pedagoger, förskolechefer och representanter från Specialpedagogiska skolmyndigheten 

resonerar kring barn med fysiska funktionsvariationers delaktighet i utemiljön.  

 

Arbetssätt   

Pedagogisk kvalitet mäts i olika pedagogiska tillvägagångssätt och metoder (Kjær, 2015). 

Trots att olika fenomen kan lösas och hanteras innebär det inte att alla tillvägagångssätt och 

metoder är lika bra att lösa och hantera det specifika fenomenet (ibid). Pedagogisk kvalitet 

används även som en beskrivning av barns förutsättningar på förskolan och förhållningssättet 

pedagogerna har gentemot barnen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). Pedagogernas 

kompetens lyfts även vid pedagogisk kvalitet vilket innebär pedagogernas kompetens i att 

knyta verksamhetens innehåll till barnens egna intentioner och vilja. Detta innebär att 

pedagogerna ska sträva efter en verksamhet som skapar förutsättningar för barnens egen 

betingelse (ibid). Vidare lyfts pedagogernas kunskaper och intressen som en förutsättning för 

att utforma ett optimalt arbetssätt för varje enskilt barn, det vill säga ju mer kunskap och 

intressen pedagogerna besitter desto enklare möter pedagogerna barnen i deras behov (ibid).   

 Engagerade och närvarande pedagoger är också en förutsättning för pedagogisk 

kvalitet i verksamheten samt förmågan att skapa en miljö som erbjuder barn erfarenheter och 

upplevelser genom aktiviteter, lek såväl med andra barn som med pedagogerna (ibid).   

Litteraturgenomgång  
Nedan redovisas en tematiserad litteraturgenomgång vilken berör utformningen av förskolans 

fysiska utemiljö, vilket i studien refererar till förskolans inhägnade gård, i relation till barns 

lärande, utemiljöns tillgänglighet samt inkluderande arbetssätt. Efter varje avsnitt presenteras 

en kort sammanfattning av litteraturgenomgången.  

Utformning av förskolans fysiska utemiljö i relation till barns 

delaktighet och lärande  

I sin kritiska diskursanalys av litteratur om utepedagogik för förskoleåldern finner 

SjöstrandÖhrfelt (2015), av den syn på natur som framkommer, att förskolors utemiljö bör 

vara så naturlik som möjligt, det vill säga efterlikna den orörda naturen och ha tillgång till 
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växter med frukt och bär samt vara djurrik med insekter och fåglar. Vidare skriver Sjöstrand-

Öhrfelt att naturlika miljöer är oplanerade vilket innebär att varje individ kan skapa sin egen 

miljö till skillnad från en planerad miljö som är skapad med ett syfte. Cooper (2015) hävdar 

även att utemiljön bör erbjuda minst två ytor där barn kan utveckla sin grovmotorik samt 

ytterligare två ytor där barn har möjlighet att utforska naturen och material samt utveckla 

sociala relationer. Vidare lyfter Cooper, precis som Sjöstrand-Öhrfelt (2015), att förskolans 

utemiljö bör har ett stort urval av naturens inslag såsom grönsaker, växter, frukt och bär, 

bäckar och vattendrag samt ett kuperat underlag med grus, stockar och stenar. Å andra sidan 

kan barn leka i både planerade och oplanerade utemiljöer men det är i varierande utemiljöer 

som barn utmanas till deras fulla potential vilket Chevher-Kalubran och Yurt (2011) 

beskriver. Detta innebär att en naturlik utemiljö på förskolan har en kritisk roll i barns 

utveckling i kreativitet eftersom den erbjuder en stor variation av material och aktiviteter 

(ibid).  

Sjöstrand-Öhrfelt (2015) belyser att naturlika utemiljöer är plastiska och formbara 

vilket kräver flexibla människor då naturmiljöns framtida form är oviss. Fjørtoft (2004) lyfter 

att naturlika utemiljöer på förskolan är den miljö som barn uppskattar mest. I relation till detta 

hävdar Ernst (2014) att förskolors utemiljöer är traditionella och endimensionella vilket leder 

till att lekarna som sker inte är varierande utan snarare är upprepande. Vidare belyser Ernst att 

en utmanande utemiljö är föränderlig, oplanerad och innehåller förutsättningslösa levande och 

icke levande material som inte är ordnade. I förhållande till detta beskriver Björklid (2005) att 

förskolors utformning av utemiljön har betydelse för barns lek och gemensamma aktiviteter 

som barnen utför under utevistelsen. Björklid lyfter att små utemiljöer bidrar till passivitet hos 

barnen medan naturlika utemiljöer bidrar till ökad motorisk stimulans i form av snabbhet, 

uthållighet, balans och koordination. Å andra sidan lyfter Björklid att om utemiljön upplevs 

som otrygg av barnen leder till understimulans eftersom utemiljön inte blir utforskad, vilket i 

sin tur kan leda till en hämmad utveckling av både det fysiska, kognitiva och sociala hos 

barnen. I enlighet med detta beskriver Ernst (2014) att planerade utemiljöer kan vara en 

trygghet för de barn som inte upplever trygghet på förskolan eftersom planerade utemiljöer 

ofta är förutsägbara och repetitiva. Dessa lekar som är repetitiva blir barnets trygghet. Kiewra 

och Veselack (2016) hävdar att leksaker och rekvisita med ett förutbestämt syfte inte utmanar 

barn i deras tankar och lekar i samma utsträckning som leksaker och rekvisita med ett icke 

förutbestämt syfte. Vidare lyfter Kiewra och Veselack att utemiljöer som är föränderliga, 

flexibla och har många valmöjligheter av aktiviteter är de bästa för barns lärande. I relation till 
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detta beskriver Ernst (2014) att naturlika utemiljöer skapar oändliga möjligheter för lärande 

eftersom mångfalden i utemiljön ger en mångfald av stimuli vilket ökar barns användning av 

sina sinnen.  

   

Sammanfattningsvis visar denna litteraturgenomgång att förskolans utemiljö bör vara naturlik 

och erbjuda variation och flexibilitet för att optimera barns lärande. Utformningen av 

förskolans utemiljö har en betydelse för vilka lekar och aktiviteter som sker eftersom större 

variation i material och natur även leder till variation i barnens lekar samt aktiviteter. Denna 

litteraturgenomgång är av relevans för studien eftersom den undersöker om utemiljön som 

rekommenderas är den mest optimala för barn med fysiska funktionsvariationer.  

Utemiljöns tillgänglighet  

Glasare och Söderström (2012) beskriver tillgänglighet som ett komplext begrepp. När 

begreppet tillgänglighet används i kontexten med barn med fysiska funktionsvariationer 

innebär det ett deltagande på samma villkor som barn utan fysiska funktionsvariationer. 

Glasare och Söderström beskriver att tillgänglighet är nära förankrat med rättighet vilket 

innebär att samtliga individer ska kunna ta del av vad samhället erbjuder, vilket även 

Handikappsombudsmannen (2004) beskriver. Skogman (2004) lyfter att när det talas om 

tillgänglighet för individer med fysiska funktionsvariationer syftas det oftast till den fysiska 

miljön och hinder som finns i denna såsom avsaknad av hissar och ramper. Vidare kan en 

inkluderande fysisk utemiljö kategoriseras i tre delar: tillgänglighet, aktivitet och variation 

(Brodin & Lindstrand, 2014). För att den fysiska miljön ska vara inkluderande belyser Brodin 

och Lindstrand att samtliga barn ska ha möjlighet till delaktighet i lek samt val av lek. 

Wormnæs (1995) lyfter betydelsen av samverkan mellan ansvarig myndighet och förskola för 

att verksamheten ska vara lika tillgänglig för barn med fysiska funktionsvariationer som barn 

utan. Brodin och Lindstrand (2014) och Harvard (2006) lyfter en problematik gällande 

utformningen av den fysiska miljön i relation till att tillgodose alla barns behov. Författarna 

(Brodin & Lindstrand, 2014; Harvard, 2006) hävdar att barn med fysiska funktionsvariationer 

exempelvis behöver fasta underlag i utemiljön för att ta sig fram och att det är en 

nödvändighet för att barnet ska få möjlighet till lek och sociala samspel. Vidare belyser 

författarna att det ofta är de sociala fenomen som förändras, exempelvis att barnet anpassar 

sig till utemiljön genom att bli tilldelad en assistent snarare än att de fysiska fenomen, 

utemiljön, utformas med alla barns behov i fokus oavsett funktionsvariationer. Wandin och 
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Ås (2007) beskriver att brister i utemiljön såsom avsaknad av hjälpmedel kan leda till att barn 

med fysiska funktionsvariationer inte har tillgång till utemiljön och därav exkluderas. I 

relation till detta beskriver Larsson (2013) att det finns lagar och regler som reglerar rätten till 

hjälpmedel för barn med olika funktionsvariationer.  

Petersson (2004) lyfter betydelsen av att utemiljön ska vara präglad av ett 

barnperspektiv eftersom barn använder samtliga sinnen för att ta till sig intryck. Detta kan 

kopplas till Lindholms (1995) studie som påvisar att utemiljön utformas utifrån ett 

vuxenperspektiv istället för att ta hänsyn till barnens intressen och behov. Detta hävdar 

Petersson (2004) utgör en brist i utemiljön eftersom barn vill göra miljön till deras egna 

genom att skapa och upptäcka platser.  

   

Sammanfattningsvis visar denna litteraturgenomgång att tillgänglighet nära förankrad med 

individers rättigheter. Vidare kategoriseras den fysiska utemiljön i tre delar: tillgänglighet, 

aktivitet och variation, vilket innebär att barn ska ha möjlighet till delaktighet. Det går att se 

en problematik i tillgodoseendet av alla barns behov eftersom dessa behov yttrar sig olika sätt 

vilka motsätter sig varandra. Denna litteraturgenomgång är av relevans för studien eftersom 

den undersöker om utemiljön på samma villkor är tillgänglig för barn med fysiska 

funktionsvariationer som barn utan fysiska funktionsvariationer.  

Utifrån ovanstående litteraturgenomgång menar vi att barn med fysiska 

funktionsvariationer inte representeras i begreppet barns lärande, då vi ställer oss frågande 

till om den fysiska miljön, som naturlik, är den mest optimala för lärandet för barn med 

fysiska funktionsvariationer. Detta då vi menar att en naturlik miljö kan bli otillgänglig för 

ett barn med fysiska funktionsvariationer då detta barn kanske inte fysiskt kan få tillträde 

till miljön. Vi ställer oss även frågande till om en naturlik miljö kan leda till ett ökat 

lärande för de barn som inte fysiskt kan vistas i denna miljö. Studien identifierar att det 

råder en kunskapslucka i hur förskoleverksamheten ska erbjuda en optimal utemiljö för 

barn med fysiska funktionsvariationer. Studien kommer därför att fylla en betydelsefull 

roll för vilka aspekter och perspektiv som tas hänsyn till i utformningen av förskolors 

utemiljöer.  
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Inkluderande arbetssätt  

Sucuoğlu, Işcen karasu, Bakkaloğlu, Akalin och Demir (2014) visar i ett forskningsprojekt att 

det råder bristande kunskaper hos förskollärare gällande arbete med inkludering och 

specialpedagogik. Forskningsprojektet påvisar att, för att verksamheten ska präglas av ett 

inkluderande arbetssätt och klimat krävs engagerade förskollärare samt att verksamheten ska 

ha ett individanpassat arbetssätt där alla barn ska ges lika möjligheter, snarare än en 

kollektivanpassad verksamhet. Sucuoğlu m.fl. belyser att en inkluderande verksamhet innebär 

att förskollärare intar olika undervisningsmetoder samt strategier för att engagera alla barn i 

sitt lärande samt utarbeta en mer effektiv inlärningsmiljö. Vidare belyser Sucuoğlu m.fl. att 

förskollärare som har arbetslivserfarenheter med barn med fysiska funktionsvariationer inte 

kompenserar kompetensutveckling och utbildning inom specialpedagogik. Å andra sidan kan 

en inkluderande verksamhet uppnå en framgångsrik integration vilket kan leda till att barn 

med fysiska funktionsvariationer ändå får sina behov uppfyllda (Sucuoğlu m.fl., 2014). I 

relation till detta hävdar Hemmingson och Borell (2001) att flexibla och anpassningsbara 

aktiviteter kan vara en strategi för att barn med fysiska funktionsvariationer ska vara 

inkluderade och delaktiga i verksamheten. Även här lyfts förskollärarens engagerade roll. 

Vidare belyser Hemmingson och Borell att barn med fysiska funktionsvariationer inte 

upplever en känsla av inkludering och delaktighet i verksamheten. Detta på grund av hur 

verksamheten är organiserad och hur aktiviteter genomförs snarare än barnets 

funktionsvariation. Andersson och Thorsson (2008) belyser att det bör ställas krav på hur 

inkludering genomsyrar verksamheten. Detta lyfter Andersson och Thorsson är ett 

tillvägagångssätt för att undvika att barn med fysiska funktionsvariationer riskerar att bli 

exkluderade i sociala kontexter. Vidare lyfter studien att ett förebyggande arbete mot 

exkludering som sker i samverkan mellan ansvarig myndighet och förskola kan leda till att 

särbehandlingar och avskiljningar mot individer minskar. Andersson och Thorsson beskriver 

att detta förhållningssätt utvecklar ett förståelseperspektiv i verksamheten där barn med 

fysiska funktionsvariationer inte ses som en svårighet utan snarare att det är barnets 

omgivning som utgör svårigheter.  

I relation till barnets omgivning lyfter Paulsson (2000) att omgivningen barnet 

befinner sig i har blivit försämrad efter att ansvaret för barn med funktionsvariationer har 

blivit tilldelat kommunen tillskillnad från 90-talet då ansvaret var tillskrivet specialinriktade 

resurser. Paulsson beskriver att barn med funktionsvariationer inte blir tilldelade kompetenta 

utbildningsinsatser eftersom skolväsendet sparar in på anställningskostnader samt att det råder 
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en brist på assistenter med pedagogisk utbildning. Vidare lyfter Paulsson att detta 

förhållningssätt går emot barnkonventionen samt standardreglerna som råder.  

   

Sammanfattningsvis beskriver denna litteraturgenomgång vikten av engagerade förskollärare 

samt en individanpassad förskoleverksamhet. Litteraturgenomgången belyser även vikten av 

flexibla och anpassningsbara aktiviteter för ökad delaktighet och inkludering. Vidare beskrivs 

vikten av alla förskolerelaterade instansers engagemang för motverkan av särbehandlingar 

och avskiljningar mellan individer. Denna litteraturgenomgång är av relevans för studien 

eftersom den undersöker hur ett arbetssätt kan utformas för att möjliggöra delaktighet i 

förskolans utemiljö för barn fysiska funktionsvariationer.  

Metod  
Nedan presenteras studiens kvalitativa undersökningsmetod vilket innefattar hermeneutik som 

metod, urval av intervjudeltagare, semistrukturerad intervju, intervju på distans, film- och 

ljudinspelning. Därefter redogörs för genomförandet och bearbetning av empiriskt material.   

Hermeneutik  

Med utgångspunkt från hermeneutiken går det att förstå vad utemiljön i relation till 

delaktighet, tillgänglighet och arbetssätt har för betydelse för barn med fysiska 

funktionsvariationer. En hermeneutisk ansats är av relevans för studien eftersom syftet är att 

få en djupare förståelse för förskolans utemiljö som arena för delaktighet och tillgänglighet 

för barn med fysiska funktionsvariationer vilket hermeneutiken förespråkar. Med hjälp av 

tolkningar av upplevelser kan en förståelse skapas (Ödman, 2007). Denna förståelse är relativ 

vilket är beroende av den egna förförståelsen (ibid). En individs förståelse är beroende av 

förförståelsen av sociala fenomen vilket innebär att varje individs förståelse är olik den andres 

(Andersson, 1982). Eftersom förförståelsen av sociala fenomen är olika från individ till 

individ är vi fullt medvetna om att vår förförståelse kan leda till att analyserna av resultatet 

kan komma att tolkas olika beroende på den förförståelse som råder.  

Vår förståelse är beroende av vår värld. Eftersom studien undersöker tillgängligheten för barn 

med fysiska funktionsvariationer går det fysiska fenomenet, förskolans utemiljö, inte att förstå 

utan att använda den men att dess innebörd synliggörs först då utemiljön inte fungerar 

(Ödman, 2007). I föreliggande studie kommer förklaringen av de fysiska fenomenen, 
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förskolans utemiljö, undersökas genom semistrukturerade intervjuer med pedagoger som har 

erfarenheter av att arbeta med barn med fysiska funktionsvariationer samt med förskolechefer 

och representanter från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det fysiska fenomenet, 

förskolans utemiljö, är giltig för alla men förståelsen av det fysiska fenomenet är olikt 

eftersom de sociala fenomen: delaktighet, tillgänglighet och arbetssätt, upplevs som olika för 

alla individer (ibid). För att få en djupare förståelse för förskolans utemiljö som arena för 

delaktighet och tillgänglighet för barn med fysiska funktionsvariationer skapar vi författare 

oss en större helhetsbild tillsammans med pedagogernas, förskolechefernas samt 

representanterna från Specialpedagogiska skolmyndighetens helhetsbilder. Eftersom individen 

sällan har en helhetsbild av ett fenomen försöker individen skapa uppfattningar om mindre 

helhetsbilder som tillsammans skapar en större helhetsbild (ibid). Individen behöver 

beståndsdelarna för att förstå kontexten och kontexten för att förstå beståndsdelarna. 

Individen går från del till helhet och helhet till del (Andersson, 1982). Denna filosofi innebär 

en ständig kontextualisering där sammanhanget är avgörande för individens tolkning och 

förståelse (Ödman, 2007). Filosofin är av relevans för studiens arbetsprocess eftersom vi 

författare ska förstå intervjudeltagarnas resonemang. För att nå en förståelse eller få en 

djupare förståelse om ett fenomen krävs tolkning, vilket innebär att hermeneutiken är 

förståelseinriktad. Genom att få beståndsdelarna om fenomenet av pedagogerna, 

förskolecheferna samt representanterna från Specialpedagogiska skolmyndigheten 

karakteriseras tolkningsprocessen och förståelse i en ständig kontextualisering där tolkning 

växer fram och förståelsen blir djupare eftersom förförståelsen inte är tillräcklig (ibid). Detta 

benämns med andra ord som den hermeneutiska cirkeln och syftar till att synliggöra 

tolkningsprocessen.   

Tolkningsprocessen förklaras i termen del till helhet och från helhet till del. För att 

underlätta förståelsen för del till helhet och från helhet till del förklaras det genom kontexten, 

att lägga pussel. Utgångspunkten börjar med att pusselbitarna ligger kaotiskt och individen 

börjar planlöst att sortera pusselbitarna. Enstaka pusselbitar börjar sammansättas och det blir 

fler och fler som sammansätts. Under tiden pusselbitarna sammansätts sker tolknings- och 

förståelseprocessen. Pusselbitarna som sammansätts tycks börja bilda en helhet som 

föreställer olika fenomen. Helheten består av delar som antingen kan eller inte kan 

sammansättas. De delar som kan sammansättas bildar en ny förståelse, en helhet, av ett 

fenomen. Den hermeneutiska cirkeln är av relevans för studien eftersom den utgår från 

studiens centrala begrepp: delaktighet, tillgänglighet och arbetssätt. För att vi författare ska få 
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förståelse för studiens helhetsbild och utan föregripande föreställningar om studiens 

helhetsbild råder det ingen ömsesidighet mellan del och helhet (ibid).  

För att nå förståelse i relation till den hermeneutiska cirkeln är frågandet i 

förståelseprocessen en betydelsefull förutsättning (Gadamer, 1997). Frågandet har sin 

utgångspunkt i att individen frågar sig själv om det är si eller så? Ytterligare en förutsättning 

för förståelseprocessen är individens öppenhet till vad fenomenet säger och den dialog som 

uppstår mellan fenomenet och individen. För att kunna ha öppenhet till fenomenet måste 

individen inse att förståelsen för fenomenet inte är befintlig samt att fenomenet kan komma att 

göra vår förförståelse till förståelse (Ödman, 2007). Det är inte förrän individens tolkning av 

fenomenet stämmer överens med det fenomenet säger till individen som en såkallad 

horisontsammansmältning har uppstått. Individens nyvunna förståelse blir förförståelsen 

(ibid).   

Urval av intervjudeltagare  

I tidigt skede i arbetsprocessen kontaktade vi en förskolechef via telefon som hänvisade oss 

till pedagoger, förskollärare och barnskötare, på sin förskola som har arbetserfarenhet med 

barn med fysiska funktionsvariationer. Genom denna förskolechef fick vi även kontakt med 

ytterligare två förskolechefer via email, vilka även har erfarenhet av att ha barn med fysiska 

funktionsvariationer på sina förskolor. Därefter informerades samtliga av studiens deltagare 

genom att vi via email skickade ut en informationsblankett om studiens syfte och inriktning. 

Informationsblanketten innehöll även information angående de forskningsetiska principer 

studien tagit i beaktande. Dessa forskningsetiska principer beskrivs djupare i avsnittet “Etiska 

ställningstagande”.  

Bryman (2011) beskriver att ett medvetet urval är en optimal urvalsmetod i en 

kvalitativ studie. Eftersom syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för 

förskolans utemiljö som arena för delaktighet och tillgänglighet för barn med fysisk 

funktionsvariationer, har intervjudeltagare som har erfarenhet av att arbeta med barn med 

fysiska funktionsvariationer strategiskt valts ut. Då studien syftar till att undersöka utemiljöns 

tillgänglighet, möjlighet till deltagande i utemiljön samt verksamhetens arbetssätt för en mer 

inkluderad utemiljö har kontakt med pedagoger, förskolechefer samt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten som har mött och/eller möter barn med fysiska funktionsvariationer i sitt 

arbete tagits. Denna kännedom om att studiens deltagare är bekanta med området som 

studeras är betydelsefull för studiens tillförlitlighet (Krohn-Solvang & Magne-Holme, 1997).  
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Kontakt togs med Specialpedagogiska skolmyndigheten och förskolecheferna via 

email. Förskolecheferna gjorde ett urval av pedagoger som arbetat eller arbetar med barn med 

fysiska funktionsvariationer. Därefter kontaktade förskolecheferna de utvalda pedagogerna för 

deltagande av intervju. Anledningen till att en av förskolecheferna kontaktade pedagogerna 

var för att få ett optimalt urval av intervjudeltagare (Bryman, 2011). Intervjudeltagarna består 

av sju pedagoger, tre förskolechefer samt representanter från Specialpedagogiska 

skolmyndigheten.  

Semistrukturerad intervju  

I studien har semistrukturerade intervjuer genomförts. Dessa intervjuer har utgått ifrån en 

styrd intervjuguide med flera frågor för att omfatta problemområdet, syftet samt 

frågeställningarna. Eftersom intervjuguiden innehåller följdfrågor till intervjudeltagaren 

beskriver Eliasson (2013) att intervjudeltagaren ges mer utrymme för vidareutveckling av sina 

förklaringar. Följdfrågor har utformats i syfte att säkerställa att likvärdiga områden täcks in 

med hänsyn till den kommande analysen (Gillham, 2008). I en semistrukturerad intervju ges 

intervjudeltagaren möjlighet till att utforma sina svar på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Bryman 

beskriver att frågor utanför intervjuguiden kan ställas som anknyter till intervjudeltagarnas 

svar. Detta gör att intervjun är flexibel och att fokus riktas mot vad intervjudeltagarna 

uppfattar vara betydelsefullt.  

Tre separata intervjuguider har utformats varav en till respektive målgrupp i syfte med 

att få olika aspekter på problemområdet och för att underlätta intervjudeltagarnas svar på 

frågeställningarna (Bryman, 2011). Dessa målgrupper är pedagoger, förskolechef och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Intervjufrågorna var nedskrivna i kategorier utifrån 

studiens teman: miljöns tillgänglighet, inkluderande arbetssätt samt delaktighet.  

För att få en bättre förståelse för intervjudeltagarnas svar och därmed få förståelse för 

studien beskriver Ödman (2007) att lyhördhet kring det osagda varit betydelsefullt för att 

kunna tolka och förstå meningen i intervjudeltagarnas utsagor.  

Bryman (2011) skriver att intervjun är den mest använda metoden i kvalitativ forskning, detta 

för att det är en flexibel och följsam metod för insamling av data. Intervju som metod lämnar 

ett stort utrymme för intervjuaren och intervjudeltagarna att ta upp olika teman. Genom att 

använda intervju som metod riktas intresset mot den intervjuades ståndpunkt och åsikter om 

fenomenet som undersöks. På detta sätt är intervju som metod lämplig i relation till 
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hermeneutik som teori eftersom vi genom intervjuer kan få förståelse om studiens 

problemområde. Gillham (2008) skriver att intervjuer går att kombinera med andra metoder, 

både kvantitativa och kvalitativa. Vidare skriver Gillham att genom att använda sig av 

intervju går det att uppnå en djupare förståelse för det som undersöks. Intervju, oavsett grad 

av struktur, ses som en flexibel metod där intervjupersonen bestämmer hur han/hon vill svara 

och intervjuaren kan ställa följdfrågor och be intervjupersonen utveckla sina svar. Vid en 

intervju är relationen mellan intervjudeltagaren och intervjuaren interaktiv eller responsiv, 

detta leder till att det lämnas utrymme för vidareutveckling av svar eller frågor men även 

förtydligande om något uppfattas som oklart (Gillham, 2008). Om syftet med undersökningen 

däremot är att få en bredd för att kunna uppskatta hur förhållanden och attityder är inom den 

undersökta gruppen passar enkätundersökningar bättre (Eliasson, 2013). Enkätundersökning 

är en metod som lämpar sig då syftet är att sätta siffror på undersökningsmaterialet. Denna 

metod är även lämplig att använda för att täcka in flera områden i en undersökning, detta går 

att göra genom att ställa frågor om många olika förhållanden som för problemområdet kan 

vara viktiga. Bryman (2011) skriver att enkäter är lämpliga som metod då urvalet av 

respondenter är spridda över ett stort geografiskt område, men även när resurser såsom tid 

saknas, detta för att enkäter är snabbare att bearbeta då respondenten själv fyller i det material 

som ska bearbetas. Bryman (2011) beskriver även att enkäter inte medför någon 

intervjueffekt, det vill säga det finns ingen faktor som rör respondenten vilken kan påverka 

svaren som ges. Enkäter ses även som lättare att anpassa efter respondentens behov då de kan 

besvaras när respondenten har tid och möjlighet för att svara på enkäten ges. Å andra sidan 

beskriver Bryman (2011) att vid enkäter går det inte att hjälpa respondenten vilket medför att 

utformningen av enkäten måste vara på ett sådant sätt att full förståelse finns, är utformningen 

inte på ett sådant sätt kan det leda till att frågor hoppas över vilket leder till bortfall vid 

analysen av svaren, vilket i sin tur kan leda till ett skevt resultat. Detta är däremot något som 

går att styra över i en intervju då detta är en interaktiv metod. 

Krohn-Solvang och Magne-Holme (1997) beskriver att nackdelen med intervju som metod 

kan vara att det är en krävande form av insamlingsmetod, detta då varje intervju kan omfatta 

många timmar av insamlande, transkribering och analys. Gillham skriver om andra nackdelar 

med intervju som metod såsom att det kan vara svårt att hitta en plats att hålla intervjun. Det 

handlar även om tidsaspekten då människor är upptagna och kan ha begränsat med tid för att 

delta i en intervju. En fallgrop med att använda intervju som metod menar Krohn-Solvang och 

Magne-Holme (1997) är att situationen i vilken intervjun äger rum bygger på närhet och 

förståelse vilket kan leda till speciella förväntningar. Intervjupersonen kan försöka leva upp 
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till förväntningar som de tror att intervjuaren har istället för att de delger de uppfattningar som 

de egentligen har. Vid en intervju måste intervjuaren hela tiden se till att vara objektiv genom 

att låta den intervjuade berätta sina synpunkter och åsikter. Intervjuaren måste därför hela 

tiden vara öppen i situationen och hålla sig uppmärksam på vad som sägs. Gillham (2008) 

skriver att det som intervjuare kan vara svårt att dölja sin personlighet och de egna åsikterna 

om problemområdet som problematiseras i intervjun. Det krävs därför att intervjuaren har 

självdistans och en medvetenhet om sina egna förutfattade meningar i ämnet som undersöks 

för att behärska uppgiften, det är även viktigt att ställa sig frågan vad intervjudeltagarna måste 

ha för förkuskaper för att kunna besvara de olika frågeställningarna som förs i intervjun.  

 

Intervju på distans  

Valet av intervju på distans med förskolechefer och Specialpedagogiska skolmyndigheten 

grundades i att möjligheten till en ansikte-mot-ansikte intervju inte fanns eftersom 

förskolecheferna och Specialpedagogiska skolmyndigheten befinner sig i en annan stad än oss 

författare. Ytterligare en faktor till att intervjun skedde på distans var att Specialpedagogiska 

skolmyndigheten inte hade tidsutrymme för en ansikte-mot-ansikte intervju. En negativ 

aspekt med intervju på distans lyfter Gillham (2008) är att svaren från intervjudeltagaren kan 

vara kortfattade och redigerade. En positiv aspekt med denna intervjumetod är att 

intervjudeltagaren ges möjlighet till att svara när det passar intervjudeltagaren själv och 

intervjumetoden ger oss författare möjligheten till att utföra intervjuer oberoende av tid och 

plats. Å andra sidan kunde vi behöva ta kontakt med intervjudeltagarna om svar uteblir för att 

stämma av med intervjudeltagaren om det finns ett fortsatt intresse av att delta i studien.  

Eftersom intervjun skedde på distans via email och därav i skriftform var intervjun 

redan transkriberad vilket Gillham lyfter är tidssparande (ibid).  

Filminspelning & ljudinspelning  

Intervjuerna med pedagogerna dokumenterades med filminspelning vilket är det mest 

kompletta dokumentationsverktyget enligt Gillham (2008). En fördel med filminspelning är 

att det går att blicka tillbaka på materialet och synliggöra andra aspekter som tidigare inte 

setts. Negativa aspekter med filminspelning anser vi är att intervjudeltagarna kan bli 

obekväma vilket påverkar deras svar som i sin tur kan påverka trovärdigheten. Gillham 

nämner även att rummet har betydelse för detta dokumentationsverktyg vilket innebär att vi 

som författare bör ta hänsyn till eventuella ljudstörningar som kan förekomma i 
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filminspelningen. Även placering av dokumentationsverktyget har betydelse för kvalitén i 

intervjun (ibid). Under de semistrukturerade intervjuerna togs även ljudupptagning via en 

diktafon och röstinspelning via mobiltelefon. Anledningen till att både filminspelning och 

ljudinspelning användes var för att vi som författare skulle få en helhetsbild av de 

semistrukturerade intervjuerna.  

Genomförande  

På den valda förskolan presenterade vi oss för pedagogerna samt gjorde en presentation om 

studien. Därefter förbereddes samtalsrummet på förskolan där de semistrukturerade 

intervjuerna skulle äga rum. En iPad ställdes upp på en hylla en bit bakom oss för att iPaden 

inte skulle bli ett störande moment.  

Varje semistrukturerad intervju inleddes med att samtliga intervjudeltagare 

presenterade sig själva och berättade hur länge de varit verksamma i förskolan. Därefter fick 

intervjudeltagarna beskriva sin definition av vad deltagande och inflytande är. Intervjuguidens 

frågor ställdes inte i kronologisk ordning utan följde samtalets utveckling.  

För att en förståelse ska kunna äga rum är det betydelsefullt att utbytet av kunskap inte 

är ensidig utan att utbytet av kunskap ska ske i dialog mellan oss författare och 

intervjudeltagare. Det är genom det här tillvägagångssättet som nya kunskaper, förändringar 

och förståelser kan ta plats (Ödman, 2007). Fyra semistrukturerade intervjuer pågick mellan 

20-23 minuter och tre semistrukturerade intervjuer pågick mellan 25-35 minuter.  

I direkt anslutning till de semistrukturerade intervjuerna genomfördes en observation 

av förskolans utemiljö för att bilda oss en förståelse för intervjudeltagarnas svar. I samband 

med observationen fördes fältanteckningar som minnesstöd av våra tankar under 

observationen.  

Intervjuguider skickades via email till förskolecheferna samt till representanterna från 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Svaren var färdigtranskriberade och skickades tillbaka 

till oss tre veckor efter utskick. Svaren från Specialpedagogiska skolmyndigheten innehöll 

även hänvisningar till webbsidor som Specialpedagogiska skolmyndigheten står bakom.   

Bearbetning av empiriskt material  

Transkriberingen genomfördes dagen efter att de semistrukturerade intervjuerna hade utförts. 

I transkriptionerna har versaler och symboler så som punkter och utropstecken använts för att 

tydliggöra då någon pausar eller betonar något som sägs. Detta för att läsaren av 
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transkriptionen ska kunna få en liknande känsla av hur samtalet var. I avsnittet resultatanalys 

kommer att symbolen “/.../” användas för att påvisa att inte hela citatet analyseras. Det 

transkriberade materialet skrevs i ett Word dokument och resulterade i 30 sidor text.  

Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant i sin helhet för att sedan urskilja mönster 

med hänsyn till studiens centrala begrepp vilka är: delaktighet, tillgänglighet och arbetssätt. 

Intervjuerna på distans bearbetades på samma sätt som transkriptionerna av de 

semistrukturerade intervjuerna. De mönster vi kunde urskilja var hur pedagogerna, 

förskolecheferna och Specialpedagogiska skolmyndigheten talar om de centrala begreppen.  

Färgkodning med hjälp av överstrykningspennor användes för att urskilja dessa mönster.   

 Materialet fördelades genom att en av författarna transkriberade fyra kortare intervjuer och 

den andre författaren transkriberade tre längre intervjuer. Efter att transkriptionerna 

genomförts byttes materialet mellan författarna för att säkerställa att inget i intervjun hade 

missats att transkriberas. När de semistrukturerade intervjuerna var transkriberade skrevs de 

ut i pappersformat för att få en översikt över materialet för bearbetningen.  

Analysverktyg  
Analysverktygen för denna studie är den hermeneutiska cirkeln som behandlar förförståelse, 

förståelse samt tolkning och beskrivs med koppling till studiens syfte och frågeställningar.  

Hermeneutisk cirkel  

Inom hermeneutiken innebär förförståelse ett fenomen som vi redan förstår (Ödman, 2007). 

Detta innebär att det råder samförstånd mellan oss som tolkar och det som tolkas om ett 

fenomens betydelse. En individ som innehar förförståelse behöver därför inte lägga möda på 

att förstå fenomenet. Förförståelsen är dock beskaffad sedan tidigare och kan vara beskaffad 

genom att individen sett hur andra ser eller använder sig av ett fenomen (ibid). När individens 

förförståelse inte räcker till sker tolkningar om ett fenomen, det vill säga när vi författare inte 

har samförstånd om ett fenomens betydelse. Detta är av relevans för studien eftersom analyser 

genomförs för att få en djupare förståelse av studiens problemområde. Denna tolkning sker 

för att individen ska bilda sig en förståelse. Tolkningarna som sker är subjektiva och görs 

alltid från en viss aspekt. Hermeneutiken förespråkar att individen vill förstå och förstår 

genom att orientera sig inom fenomenet. Denna process är ständig mellan oss som tolkar och 

det som tolkas och det är inte förrän när individens tolkningar stämmer överens med den 
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mening som tilldelas av det om tolkas som individen uppnått en förståelse (ibid). Detta är av 

relevans för studien eftersom intervjudeltagarna hjälper oss nå en djupare förståelse.  

Tolkandet inom hermeneutiken innebär även att tolkning om det osagda kan ha större 

betydelse än försöka förstå det som är sagt eftersom det finns andra aspekter i det osagda. 

Detta är av relevans för studien eftersom vår förförståelse säger oss att det är lätt 

förekommande att intervjudeltagare vid en intervju uttalar sig på ett sätt som betraktas som  

“rätt”. Detta innebär att det är av extra vikt att tolka det negativa, det vill säga det som inte 

sägs (ibid).  

En primär anledning till att vi författare upplevt en svårighet med hermeneutik som 

metod och teori är att det inte finns tydliga riktlinjer för hur tolkning ska ske. Ytterligare en 

svårighet med hermeneutik som metod och teori har varit att vara objektiv eftersom vår 

förförståelse inte ger tillträde för tolkning av något vi inte har förförståelse av. Å andra sidan 

är hermeneutiken en bred teori som ger studien trovärdighet genom att vi som författare ges 

möjlighet åt andra tolkningsaspekter.  

Analysbegrepp   
Nedan redovisas följande analysbegrepp: förförståelse, förståelse och tolkning vilka används 

för att analysera resultatet med hjälp av studiens centrala begrepp: delaktighet, tillgänglighet 

och arbetssätt.   

Förförståelse och förståelse   

Begreppet “förstå” innebär att hitta en mening eller betydelse i ett fenomen genom tolkningar 

(Andersson, 2014). Genom att skapa förståelse genom tolkningar innebär det att fenomen inte 

är entydiga eftersom tolkningarna är beroende av den förförståelse som en individ besitter, det 

vill säga de föreställningar som redan finns om ett fenomen (ibid). Den förförståelsen 

människan besitter är avgörande för den nya förståelsen (Ödman, 2007). Den förförståelse 

som vi besitter leder till tolkningar av resultatet vilket i sin tur leder till en ny förståelse. 

Förförståelsen kan sättas i relation till de erfarenheter en individ besitter (ibid). Dessa 

förförståelser är beroende av den kontext individen befinner sig i. Begreppet förförståelse och 

förståelse är nära sammankopplade och står i relation till varandra, vilket innebär att de skapas 

av varandra, det vill säga förförståelse är inte något som kommer före förståelsen (ibid). Detta 
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är av relevans för studien eftersom den nya förståelsen som erfars ständigt bidrar till att 

förförståelsen blir bredare under analysprocessen.   

  

Tolkning  

Hermeneutiken innebär tolkningslära vilket är relevant för studien då tolkning skapar 

sammanhang och förståelse för det fenomen som undersöks (Ödman, 2007). Tolkningen är 

beroende av förförståelsen vilket innebär att tolkningen ser olika ut beroende på vem som 

tolkar, det vill säga vilken förförståelse som är utgångspunkten i tolkningen (ibid). Detta 

innebär även att det enligt hermeneutiken aldrig är en färdig och fullständig tolkning eftersom 

tolkningen kan tolkas utifrån en annan förförståelse (ibid). Då studiens syfte är att få en 

djupare förståelse för hur pedagoger, förskolechefer och Specialpedagogiska skolmyndigheten 

förstår förskolans utemiljö som arena för delaktighet och tillgänglighet för barn med fysiska 

funktionsvariationer är det av relevans att använda sig av tolkning för att det genom tolkning 

skapas förståelse (ibid).   

Studiens tillförlitlighet  
Bryman (2011) beskriver att tillförlitligheten i studien förstärks genom att arbetsprocessen är 

transparent, det vill säga att en tydlig beskrivning av hur vi har gått tillväga i processen har 

skrivits fram. För att ta hänsyn till studiens tillförlitlighet har samtliga deltagare informerats 

om att de får ta del av studien i sin helhet. Studien är utförd på en mikronivå med sju 

pedagoger, tre förskolechefer samt Specialpedagogiska skolmyndigheten vilka deltagit i 

studiens semistrukturerade intervjuer. Bryman beskriver vidare att eftersom studien är 

genomförd på mikronivå går studiens resultat inte att generalisera.  

Studien görs trovärdig genom triangulering vilket innebär att olika metoder har 

tillämpats vid insamling av data (ibid). De metoder som tillämpats är semistrukturerade 

intervjuer, intervju på distans, filminspelning och ljudupptagning.  

Intervjuguiden står i relation till studiens syfte och frågeställningar vilket är av 

relevans för resultatet. Frågorna i intervjuguiden varierade utifrån yrkeskategori men hade 

studiens syfte och frågeställningar som utgångspunkt. Varje semistrukturerad intervju var 

unik vilket innebar att svaren kunde vidareutvecklas genom följdfrågor samt att vi fick en 

djupare inblick i deltagarnas förhållningssätt. Trots att varje semistrukturerad intervju 

utvecklades på olika sätt antas intervjuerna ha hög tillförlitlighet eftersom intervjuerna 

genomfördes på liknande sätt, det vill säga med förutbestämda frågor (ibid).  
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Etiska ställningstaganden  
Vi har tagit det av de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Samtliga deltagare i vår studie har blivit informerade genom en informationsblankett där vi 

presenterar oss och redogör för studiens problemområde, syfte samt information om att 

deltagarnas delaktighet är frivillig och kan avbrytas när som helst under studiens gång. Ingen 

utomstående kommer att ha tillgång till vårt empiriska material som vi samlat in och därav 

anses informationskravet som uppfyllt. Genom att skydda deltagarnas identitet beaktas 

konfidentialitetskravet. Vi har därför valt att fingera samtliga namn som nämns i studien. 

Slutligen informerades deltagarna enligt nyttjandekravet att det empiriska materialet enbart 

brukas till denna befintliga undersökningsstudie och inte utlånas till andra (ibid).  

Resultatanalys  
Nedan redovisas resultatet från de semistrukturerade intervjuerna med pedagoger samt 

resultatet från intervjuerna på distans med förskolechefer samt Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Avsnittet introduceras med en redovisning från intervjuerna med 

pedagogerna, sedan redovisas intervjuerna med förskolecheferna och slutligen en redovisning 

av intervju med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Resultaten delas upp i tre teman 

utifrån studiens centrala begrepp: delaktighet, tillgänglighet och arbetssätt. Det första temat 

belyser delaktighet som en fråga om pedagogers engagemang, det andra temat belyser utifrån 

begreppet tillgänglighet, för vem fungerar utemiljön, och det tredje temat belyser arbetssättet 

för en delaktig och tillgänglig utemiljö.  

De intervjuade pedagogerna kommer i anslutning till citaten i resultatanalysen att benämnas 

som “pedagogen”, detta för att ta hänsyn till de etiska ställningstagande som studien vilar på.  

Även de intervjuade förskolecheferna kommer att benämnas som ”förskolechefen” i 

resultatanalysen.  
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Resultatanalys pedagoger: Delaktighet - en fråga om 

pedagogers engagemang  

Det som har kommit fram i de semistrukturerade intervjuerna med pedagogerna är att hur de 

är som pedagoger har en betydande påverkan på barn med fysiska funktionsvariationers 

delaktighet i vistelsen på förskolans utemiljö.  

   

Utdrag 1: “/.../ hur är jag som pedagog /.../ jag använder väldigt mycket mig själv /.../ få 

in hen i barngruppen för att delta”.  

  

Utdrag 2: “/.../ då får vi vara fysiskt aktiva och ta med hen så gott det går /.../ allting är ju  

på oss /.../”.  

  

Utdrag 3: “/.../ det är ju upp till oss också som förskollärare att se till att de är med och 

deltar /.../”.  

   

Det har varit betydelsefullt för pedagogerna att visa sin aktiva roll som pedagog och sin egen 

delaktighet i barngruppen, som pedagoger ovan genomgående visar. Det går att tolka samtliga 

ovanstående utdrag att pedagogerna menar att när barnet med fysiska funktionsvariationer inte 

är delaktig i utemiljön, ligger inte problemet i första hand i utemiljöns utformning utan 

snarare hur delaktiga pedagogerna är med barnet. Detta synliggörs i uttalandet:  

   

Utdrag 4: “/.../ då får vi vara fysiskt aktiva och ta med hen så gott det går /.../”   

  

Utdrag 5: “/... / allting är ju på oss /.../”.  

   

Utifrån utdrag 4 och 5 kan en uppgivenhet tolkas utifrån pedagogerna gentemot det ansvar 

som läggs på dem för att barnet med fysiska funktionsvariationer ska kunna delta i utemiljön 

på samma villkor som barn utan fysiska funktionsvariationer. Uppgivenheten synliggörs i 

uttalandet “/.../ allting är ju på oss /.../” och denna uppgivenhet tolkar vi kan leda till att barnet 

med fysiska funktionsvariationer inte blir delaktig i utemiljön. Utifrån pedagogernas 

uttalanden går det att förstå barnets delaktighet som beroende av pedagogernas engagemang i 

utemiljön eftersom utemiljön inte är tillräckligt tillgänglig för att på egen hand bli delaktig 

utan istället behöver pedagogernas assistans.  
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Förutom att pedagogerna har betonat att delaktigheten för barnet med fysiska 

funktionsvariationer upplevs som pedagogernas ansvar, beskriver de även den fysiska 

ansträngningen att ha ett barn med fysiska funktionsvariationer i barngruppen.  

   

Utdrag 6: ”/.../ sen tänker man ju då på vår, eh, min fysik, att hela tiden om jag ska lyfta  

och ha mig /.../ det blir ju mest att rulla rundor /.../”  

   
Utdrag 7: ”/.../ hur du än vrider och vänder på det så måste du bära barnet /.../ för mig 

som förskollärare sliter det något fruktansvärt /.../”.  

   

Utifrån dessa utdrag går det att förstå att det, ibland bristande engagemanget, hos pedagogerna 

är betydelsefullt för delaktigheten för barnet med fysiska funktionsvariationer eftersom 

pedagogernas aktiva försök till att få barnet delaktigt inte uppkommer. Bristen på 

engagemang bottnar på att det är fysiskt tungt för pedagogerna att barnet med fysiska 

funktionsvariationer ska ha möjlighet till delaktighet på samma villkor som barn utan fysiska 

funktionsvariationer. Eftersom det blir fysiskt ansträngande för pedagogerna förekommer 

även färre mentalt stimulerande utmaningar för barnet med fysiska funktionsvariationer 

eftersom barnet spenderar sin utevistelse i exempelvis en rullstol med en pedagog istället för 

att bli erbjuden att självständigt leka med andra barn.  

   

Utdrag 8: “/.../ sen så kan man göra det så nära som det går, typ springa med rullatorn 

eller lyfta hen och springa med hen. Så kan vi göra, men det blir aldrig exakt samma sak.  

Tyvärr.”  

   

Trots att pedagogerna påvisar en fysisk ansträngning med att få ett barn med fysiska 

funktionsvariationer delaktig, påvisar uttalandet ovan att barnet med fysiska 

funktionsvariationer inte kommer att kunna delta i utemiljön på samma villkor som barn utan 

fysiska funktionsvariationer oavsett hur engagerade pedagogerna är. Detta går att tolka som 

att barnet kan bli delaktig men inte självständigt och på sina egna villkor. Barnet med fysiska 

funktionsvariationer blir aldrig självständigt eftersom barnets delaktighet är beroende av 

pedagogernas engagemang och agerande. Ytterligare en tolkning är att barnet aldrig helt blir 

delaktigt i barngruppen i utemiljön eftersom en pedagog ständig är närvarande. Detta eftersom 

pedagogernas deltagande i barnens lek är att pedagogerna inte är delaktiga på samma sätt som 

barnen i lekarna. Eftersom pedagogerna uttrycker att ansvaret ligger hos dem gällande barnets 
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delaktighet i utemiljön blir inte tillträdet i leken på samma villkor för barnet med fysiska 

funktionsvariationer då pedagogerna inte får fullständigt tillträde till barnens lek.  

   

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna upplever att de har ett stort ansvar i att 

göra barn med fysiska funktionsvariationer delaktiga i utemiljön. Resultatet visar att barn med 

fysiska funktionsvariationer är beroende av pedagogernas engagemang och närvaro. På grund 

av att pedagogerna upplever det fysiskt ansträngande att göra barn med fysiska 

funktionsvariationer delaktiga i utemiljön, är barn med fysiska funktionsvariationer inte 

delaktiga i utemiljön på samma villkor som barn utan fysiska funktionsvariationer. Resultatet 

visar även att barn med fysiska funktionsvariationer inte blir delaktiga på samma villkor 

oavsett pedagogernas engagemang.  

Tillgänglighet - För vem fungerar miljön?  

Det som kommit fram i de semistrukturerade intervjuerna är att pedagogerna talar om deras 

utemiljö som tillgänglig för barn med fysiska funktionsvariationer genom att de enkelt kan ta 

sig fram där det är asfalterat och plana ytor. Samtidigt påvisar pedagogerna att barn med 

fysiska funktionsvariationer inte har möjlighet att på samma villkor som barn utan fysiska 

funktionsvariationer kunna ta del av utemiljön.  

   

Utdrag 1: “/.../ det är väldigt platt, lätt att ta sig runt, men det kanske inte finns så mycket 

att göra, eller så, ta del av så många aktiviteter som barn får göra”  

   

Det går att tolka att pedagogen talar om utemiljöns utformning som tillgänglig för barn med 

fysiska funktionsvariationer eftersom utemiljön har plana ytor vilket underlättar för 

exempelvis ett barn i rullstol att ta sig fram. Uttalandet kan även tolkas som att barn med 

fysiska funktionsvariationer inte blir fullt delaktiga i sociala fenomen eftersom utemiljön, 

trots dess plana ytor, inte erbjuder barn med fysiska funktionsvariationer samma 

förutsättningar som barn utan fysiska funktionsvariationer. Utifrån utdraget “/.../ ta del av så 

många aktiviteter som barn får göra” betraktar vi att barn med fysiska funktionsvariationer 

inte erbjuds material som skapar förutsättningar för en ökad tillgänglighet och delaktighet i 

sociala fenomen. Det går utifrån det empiriska materialet att förstå att utemiljön kan vara 

tillgänglig men inte nödvändigtvis skapa förutsättningar för delaktighet.  
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Utdrag 2: “I skogen där tänker jag… där kan de ju ta sig fram på gångar och så men de 

kan ju inte gå in bland träd och så… det blir ju svårt. Man får ju anpassa utemiljön efter  

barnets fysiska behov och se var det är de kräver och vad det är de behöver för att utföra  

de uppgifter som de andra barnen kan, som inte har något hinder.”  

   

Utifrån detta empiriska material går det att förstå att barn med fysiska funktionsvariationer 

inte har samma tillgänglighet i naturlika utemiljöer som miljöer med plana ytor som finns på 

förskolans utemiljö. Uttalandet kan tolkas som en medvetenhet om de begränsningar som 

finns i naturlika utemiljöer och att det återigen är upp till pedagogerna att anpassa utemiljön 

efter barn med fysiska funktionsvariationer. “/.../ det blir ju svårt /.../” kan tolkas som hur 

mycket än pedagogen försöker att anpassa utemiljön till barnet med fysiska 

funktionsvariationer upplevs det som omöjligt att göra utemiljön tillgänglig för det barnet. 

Detta går i sin tur att tolka som att barnet med fysiska funktionsvariationer sällan är delaktig i 

dessa naturlika utemiljöer eftersom den inte är tillgänglig.  

   

Utdrag 3: “/.../ jag tycker ju inte att den är anpassad för icke funktionshindrade barn 

heller.”  

   

Utifrån utdrag tre går det att tolka att pedagogerna ser behovet av att utveckla och arbeta 

vidare med utemiljön eftersom den inte är tillräckligt stimulerande och utmanande för barnen. 

Utemiljöerna kan förstås som tillgänglig för barn utan fysiska funktionsvariationer eftersom 

de självständigt kan röra sig i utemiljön och i sin tur bli delaktiga i de sociala fenomen som 

sker i utemiljön. Efter pedagogens uttalande går det att förstå att utemiljön inte är anpassad 

efter varken barn utan fysiska funktionsvariationer eller barn med fysiska 

funktionsvariationer. Dessa förståelser har lett till ifrågasättande av utemiljöns utformning för 

barn med fysiska funktionsvariationer om utformningen inte heller är anpassad för barn utan 

fysiska funktionsvariationer.  

   

På frågan “tycker du att förskolans utemiljö är tillgänglig för barn för fysiska 

funktionsvariationer?” svarar pedagogen:  

   

Utdrag 4: “Både ja och nej. Det är inte hundra procent tänker jag… definitivt inte /.../ sen 

är frågan om den behöver vara tillgänglig för alla?”  
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Det går att förstå “både ja och nej /.../” som att utemiljön är tillgänglig på så vis att barn med 

fysiska funktionsvariationer enkelt kan ta sig fram på de plana ytor som finns i förskolans 

utemiljö men att de inte ges samma villkor som barn utan fysiska funktionsvariationer till fullt 

deltagande och full tillgänglighet.  

“/.../ sen är frågan om den behöver vara tillgänglig för alla?” kan tolkas som att pedagogen 

syftar till barnens intresse snarare än utemiljöns tillgänglighet. Det går att tolka att pedagogen 

menar att varje enskilt barns intresse inte alltid går att tillgodose i utemiljön. Dessa intressen 

som präglar utemiljön är likväl tillgängliga för barn utan fysiska funktionsvariationer men inte 

alltid tillgängliga för barn med fysiska funktionsvariationer.  

   

Sammanfattningsvis visar resultat att utemiljön kan vara tillgänglig men inte nödvändigtvis 

skapa förutsättningar för delaktighet. Resultatet visar även att pedagogerna upplever det som 

svårt att göra utemiljön tillgänglig på ett sätt att barn med fysiska funktionsvariationer vistas i 

den på samma villkor som barn utan fysiska funktionsvariationer. Resultatet visar att det är 

svårt att tillgodose samtliga barns behov i utemiljön på ett sätt att allas intresse tas i beaktande 

samt att det är svårt att göra barn med fysiska funktionsvariationer delaktiga i dessa intressen 

som beaktas.  

Arbetssätt - Gör jag rätt?  

Det som har kommit fram i de semistrukturerade intervjuerna är att pedagogerna upplever en 

osäkerhet i att skapa goda förutsättningar i utemiljön för barn med fysiska 

funktionsvariationer. Resultatet visar även att pedagoger känner sig begränsade i att förändra 

utemiljön på grund av riktlinjer, lagar och regler. Pedagogerna lyfter även ekonomiska 

aspekter i att förändra utemiljön och menar att det är en större process och projekt att förändra 

utemiljön till skillnad från inomhusmiljön. Resultatet påvisar att pedagogerna får stöd från 

habiliteringen men att det ändå råder en osäkerhet på om de gör rätt.  

   

Utdrag 1: “Ehm… alltså det är ju vi pedagoger som får säga ifrån om det är något 

speciellt man behöver till ett speciellt barn om man har det /.../ jag har ju ingen aning om  

ifall jag gör rätt /.../ för jag är ju inte tillräckligt kunnig på det.”  

   

Pedagogen visar på en osäkerhet i ansvaret för att skapa förutsättningar för barn med fysiska 

funktionsvariationer. Det går att tolka pedagogen som att det är större ansvar och större 
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förväntningar på att pedagogen själv ska göra rätt. Denna känsla kan vara inre men också 

yttre. En annan tolkning av pedagogens uttalande är att det råder en bristande kunskap i 

specialpedagogik och därför uppkommer en osäkerhet bland pedagogerna. Det går även att 

förstå ”/.../ jag har ingen aning om ifall jag gör rätt /.../” som att pedagogen upplever att det 

ansvar som de har gällande arbetet med barn med fysiska funktionsvariationer inte bör vara 

helt och håller deras ansvar eftersom de inte har den kunskap de upplever behövs.  

   
Utdrag 2: “/.../ men om du får ett barn så kanske du anpassar utefter det men då gör man 

ju liksom inte det som en förberedande grej utan det kommer ju sen /.../ det tar jättelång 

tid att få och regionen är ju inte den snabbaste. Så söker man nu så har vi tur så får vi det  

lagom tills barnet slutar.”  

   

Utifrån utdrag 2 går det att förstå att pedagogen har en förståelse om den problematik som 

uppstår när förskolans utemiljö inte är direkt anpassad för barn med fysiska 

funktionsvariationer utan successivt anpassas under barnets vistelse på förskolan. Det går att 

tolka att pedagogen har kunskap om ett förebyggande arbetssätt som syftar till barnets 

förutsättningar. Å andra sidan går det att tolkas som att pedagogen menar att med ett 

förebyggande arbetssätt kan minskad tid med barnet minimeras samt att barnet med fysiska 

funktionsvariationer får direkt uppleva en tillgänglig och delaktig utemiljö på förskolan. 

Återigen går det att tolka att pedagogen upplever höga förväntningar och ansvar på 

arbetssättet samtidigt som det är svårt att skapa förutsättningar för barn med fysiska 

funktionsvariationer på samma villkor som för barn utan fysiska funktionsvariationer. Detta 

eftersom högre myndigheter inte är benägna till att erbjuda resurser till förskolan omedelbart. 

Denna frustration syns i uttalet “/.../ så söker man nu så har vi tur så får vi det lagom tills 

barnet slutar.”  

   

Utdrag 3: “/.../ sen handlar det om budgeten /.../ de som äger fastigheten som ska komma 

och göra vid på gården och ja, då får man väl hugga dem då /.../ det är ju dyrt att ta bort  

/.../ för man blir så begränsad /.../”  

   

Pedagogen uttrycker svårigheter med att förändra förskolans utemiljö som dels vilar på 

ekonomiska aspekter men även fastighetsskötarens engagemang till att förändra och anpassa 

utemiljöns tillgänglighet. Tolkat utifrån pedagogens uttalande tar det lång tid för att 

förändringar och anpassningar ska ske i utemiljön, trots att ekonomiska aspekter inte är det 

främsta som försvårar pedagogens arbetssätt. Pedagogen uttrycker även att förskolan blir 
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begränsad på grund av tidsaspekten snarare än ekonomiska aspekter samt pedagogernas 

engagemang.  

   

Utdrag 4: “Alltså, vi själva kan ju inte göra så jättemycket /.../ det är ju som det är.”  

   

Utifrån utdrag 4 går det att tolka att utemiljön är svår att förändra tillskilland från 

inomhusmiljön, som dels inte nödvändigtvis behöver vara beroende av förskolans budget men 

även att andra parter är inblandade i processen i förändringen av utemiljön. “/.../ det är ju som 

det är.” går att förstå som att det, trots att pedagogerna anser att ansvaret ligger hos dem, är 

komplext att förändra utemiljön och ha ett arbetssätt som ska ge förutsättningar till barn med 

fysiska funktionsvariationer på samma villkor som barn utan fysiska funktionsvariationer.  

   

Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna anser att de har för stort ansvar i att skapa 

förutsättningar för barn med fysiska funktionsvariationer eftersom de upplever att kunskapen 

inte är tillräcklig och därav en osäkerhet i om arbetssättet de har är det rätta för barnet i fråga. 

Resultatet visar även att pedagogerna finner en problematik i att förskolan inte arbetar 

förebyggande utan att anpassningar av utemiljön sker successivt vilket innebär att barnet med 

fysiska funktionsvariationer inte blir fullt delaktig i förskolan direkt. Resultatet visar även att 

pedagogerna upplever att det är komplext att förändra utformningen av utemiljön samt ha ett 

arbetssätt som ska ge samma förutsättningar för samtliga barn. Resultatet visar även att 

ekonomin är en aspekt i förändringen av utformningen av utemiljön.  

Resultatanalys förskolechefer: Delaktighet - en fråga om 

kunskap  

Resultatet visar att förskolechefernas tankar om delaktighet på förskolan är beroende av 

vilken kunskap pedagogerna besitter och vilket synsätt pedagogerna har i sitt arbete med 

delaktighet. Resultatet påvisar även att det är en medvetenhet hos förskolecheferna att 

pedagogerna upplever en osäkerhet i sin kompetens kring barn med fysiska 

funktionsvariationer.  

   

Utdrag 1: “/.../ gården blir så anpassad som möjligt genom att själv söka kunskap om och  

försöka anpassa.”  

  

Utdrag 2: “Försöka göra egna anpassningar som inkluderar.”  
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Förskolechefen påvisar att delaktigheten för barn med fysiska funktionsvariationer är 

beroende av pedagogernas kunskap om hur utemiljön kan anpassas för barn med fysiska 

funktionsvariationer. Det går att utläsa från utdragen att pedagogerna även ska ha kunskap om 

funktionsvariationer för att kunna utforma utemiljön på ett sätt som gör att barnen ska kunna 

bli delaktiga. Det går att tolka att förskolecheferna förväntar sig att pedagogerna ska utföra 

dessa anpassningar. Det upplevs dock som svårt eftersom kunskapen om vilka anpassningar 

som behövs göras på förskolans utemiljö brister. Begreppet “anpassningar” går även att 

förstås som anpassningar i pedagogernas arbetssätt i vilket närvarande och engagemang 

beaktas som avgörande för delaktigheten för barn med fysiska funktionsvariationer. Den 

kunskap som pedagoger förväntas ha med att arbeta med barn med fysiska 

funktionsvariationer går att förstå som att förskolecheferna har förtroende för att pedagogerna 

besitter kunskapen i att få samtliga barn i barngruppen delaktiga i utemiljön.  

   

Utdrag 3: “Är man observant som pedagog. /../ som pedagog hänger man med och ger 

det  

stöd som krävs för att barnet ska fortsätta vara en del i leken /.../  

   

Utdrag 4: “När det fysiska sätter gränser är det en observant och påhittig pedagog som är 

avgörande för inkluderingen.”  

   

Det går att förstå att barnens delaktighet är i direkt relation till pedagogernas engagemang. 

Det går även att tolka att förskolechefernas syn på pedagogernas engagemang grundas i vilken 

kunskap de besitter. Genom att pedagogerna besitter kunskap blir det möjligt för pedagogerna 

att vara observanta på vad barn med fysiska funktionsvariationer behöver för typ av stöd och 

anpassningar i utemiljön för att kunna bli delaktiga i de sociala fenomen som förekommer.  

“När det fysiska sätter gränser /.../” innebär det att när de fysiska fenomen, utemiljön, inte är 

utformad, tillgänglig eller ger möjlighet för delaktighet för barn med fysiska 

funktionsvariationer är det pedagogernas kunskap som är en väsentlig del för barnens 

förutsättningar att delta i utemiljön. Utifrån detta uttalande går det att tolka att förskolechefen 

menar att kunskap är central för att kunna vara en observant och påhittig pedagog, speciellt 

gällande barn med fysiska funktionsvariationer eftersom arbetssättet kan skilja sig gentemot 

att inte ha barn med fysiska funktionsvariationer i barngruppen.  
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Utdrag 5: “Miljön och därmed även den fysiska förändras och påverkas mycket utifrån 

vilket synsätt pedagogerna har. Ju mer medvetna om vikten av att erbjuda en tillgänglig  

fysisk miljö ju mer händer det.”  

   

Utifrån denna utsaga går det att tolka att anpassningarna av utformningen i utemiljön sker 

aktivt om pedagogerna besitter kunskap om hur utemiljön kan anpassas för barn med fysiska 

funktionsvariationer. Det innebär att pedagogerna blir självsäkra i sitt arbetssätt och blir 

drivna och engagerade i att anpassa utemiljön. I relation till detta förstås det som att 

pedagogerna vågar begära extra resurser och anpassningar och därmed försvinner osäkerheten 

i att ta fel beslut. “/.../ utifrån vilket synsätt pedagogerna har /.../” kan tolkas som vilket 

synsätt pedagogerna har på barn med fysiska funktionsvariationer och deras kompetens. 

Barnets möjligheter till att vara delaktig kan likväl vara beroende av vad pedagogerna anser 

att det barnet klarar av och vad barnet inte klarar av.  

   

Sammanfattningsvis pekar resultatet på att delaktigheten för barn med fysiska 

funktionsvariationer är beroende av pedagogernas kunskap om hur utemiljön kan utformas 

men även besitta kunskap om funktionsvariationer. Resultatet visar att förskolechefer har 

förtroende i att pedagoger anpassar sitt arbetssätt för barn med fysiska funktionsvariationer. 

Resultatet visar att det är pedagogernas ansvar att utemiljön är tillgänglig när utomstående 

faktorer utgör hinder och svårigheter. Resultatet visar att kunskap leder till att pedagoger blir 

självsäkra i sitt arbete samt att pedagogernas synsätt ligger till grund för barns förutsättningar 

i förskolans utemiljö.  

Tillgänglighet - Funktionsvariationsperspektiv?  

Resultatet påvisar att utformningen av utemiljön inte upplevs som anpassad för barn med 

fysiska funktionsvariationer. Vidare visar resultatet att det är en utmaning att anpassa 

utemiljön eftersom det krävs mer av utemiljön att vara tillgänglig för barn med fysiska 

funktionsvariationer än barn utan fysiska funktionsvariationer. Resultatet visar en osäkerhet 

hos förskolechefer samt pedagoger kring utformningen av utemiljön på grund av avsaknaden 

av riktlinjer och stöd för hur en tillgänglig utemiljö bör vara utformad ur ett 

funktionsvariationsperspektiv.  

   

Utdrag 1: “/.../ kunna hänga med sina kamrater när de förflyttar sig i leken, ha tillgång till  

det material, gungor, sandlådor, kojor där barnen leker och utforskar.”  
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Utdrag 2: “Inga barn ska bli exkluderade på grund av att det till exempel inte når upp.”  

   

En möjlig tolkning av ovanstående utsaga är att enligt förskolechefen innebär tillgänglighet att 

självständigt kunna nyttja utemiljön. Genom att aktivt delta i de lekar och aktivitet som sker i 

utemiljön blir barnen delaktiga. Tolkat ur det osagda utifrån ett funktionsvariationsperspektiv 

kan förskolechefen förstås som att barn med fysiska funktionsvariationer kan, på samma 

villkor som barn utan fysiska funktionsvariationer, vara delaktiga och ta del av utemiljön. Det 

går även att förstå förskolechefens uttalanden som att utemiljön måste vara tillgänglig och 

anpassad för att det ska vara möjligt för barn med fysiska funktionsvariationer att på samma 

villkor vara en del i barngruppen i utemiljön.  

Förskolechefen hävdar att inga barn ska bli exkluderade på grund av deras fysiska 

förutsättningar. En möjlig tolkning är att med en anpassad utemiljö minskar risken för att 

fysiska hinder ska uppstå och därmed präglas utemiljön av tillgänglighet.  

   

Utdrag 3: “Det är egentligen inte så mycket vad som ska finnas utan att det som finns i 

största möjliga mån ska kunna nyttjas av alla barn.”  

   

Utdrag 4: “/.../ det är en utmaning att utforma dem på ett sätt som gör dem tillgängliga för 

alla.”  

   

Det går att tolka att det inte är en fråga om vilket material förskolans utemiljö har att erbjuda 

barnen utan snarare att det som erbjuds är tillgängligt för samtliga barn. “/.../ i största möjliga 

mån /.../” tolkas förskolechefen vara medveten om att allt som förskolans utemiljö har att 

erbjuda inte går att anpassa till varje enskild individ. Ur ett funktionsvariationsperspektiv kan 

detta tolkas som att barn med fysiska funktionsvariationer aldrig kommer att uppleva full 

tillgänglighet av utemiljön som barn utan fysiska funktionsvariationer. Med detta som 

utgångspunkt handlar det om vad utemiljön har att erbjuda som är tillgängligt för barn med 

fysiska funktionsvariationer för att de ska kunna uppleva tillgänglighet och delaktighet på 

samma villkor som barn utan fysiska funktionsvariationer. Tolkat ur det osagda är det fysiska 

som finns i utemiljön betydelsefullt för tillgängligheten oavsett om det fysiska blir tillgängligt 

för barn med fysiska funktionsvariationer eller inte.  
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Utdrag 5: “Ute finns det inte vad jag vet förutom de lekplatslagar som styr och de lagarna 

är inte utifrån ett funktionsvariationsperspektiv.”  

   

Förskolechefen kan förstås påvisa en uppgivenhet på grund av att det inte finns några direkta 

lagar om hur utformningen av förskolans utemiljö ska vara anpassad och tillgänglig för barn 

med fysiska funktionsvariationer. På grund av att det inte finns skrivna lagar ur ett 

funktionsvariationsperspektiv bidrar det till en osäkerhet till vad förskolan har rätt till vilket 

kan leda till att förskolechefer och pedagoger inte vet vilken kunskap som behövs för att 

anpassa utemiljön.  

   

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskolechefernas syn på tillgänglighet är att barn ska 

kunna vara självständiga och att samtliga barn på förskolan ska kunna nyttja och vara 

delaktiga på samma villkor i utemiljön. Det går genom resultatet att tolka att förskolecheferna 

menar att miljöerna måste vara anpassade så att barnen får en möjlighet att kunna delta genom 

en tillgänglig miljö. Resultatet visar även att det material som används i förskolans utemiljö 

blir betydelsefullt ifall barn med fysiska funktionsvariation ska kunna bli delaktiga i 

förskolans utemiljö. Resultatet visar även att bristen på lagar om utformningen kan ligga till 

grund för osäkerheten.  

Arbetssätt - Hinder och svårigheter  

Det som kommit fram i resultatet är att enskilda assistenter för barn med fysiska 

funktionsvariationer sällan tas in som extra resurs på grund av brist på personer med rätt 

specialkompetens. Resultatet visar även att förskolechefer istället investerar i att vidareutbilda 

pedagogerna som redan arbetar på förskolan. Resultatet visar att dessa investeringar kan bidra 

till att barn med fysiska funktionsvariationer blir mer delaktiga i barngruppen.  

   

Utdrag 1: “Vi har inga assistenter, alla barn har pedagoger. Behövs det särskild kunskap 

för ett visst barn får all personal i den barngruppen utbildning utifrån det.”  

   

Förskolechefen ser vikten av att barnet med fysiska funktionsvariationer får stöd i sin 

utveckling av samma pedagoger som övriga barn för en strävan av en jämställd miljö på 

förskolan utan särskiljningar mellan barnen. Det går att tolkar förskolechefen som positiv till 

att det inte erbjuds assistenter på grund av detta. Förskolechefen uttalande går även att förstås 

som att samtliga pedagoger vidareutbildas i syfte med att det är alla pedagogers ansvar att 
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skapa förutsättningar för delaktighet. Tolkat ur det osagda går det att förstå att förskolechefen 

hellre bekostar utbildning för pedagogerna än att bekosta en assistent till det enskilda barnet.  

   

Utdrag 2: “I “anpassade” lekar på gården blir barnen mer inkluderade än i de fria valen.”  

   

Genom att arbeta med planerade aktiviteter kan pedagogerna anpassa lekarna för att skapa 

förutsättningar för alla barns delaktighet. Tolkat ur det osagda förstås det som att pedagogerna 

har fått kunskap om hur arbetssättet skulle kunna utformas för att samtliga barn ska vara 

delaktiga i utemiljön. Förskolechefen menar att genom att pedagogerna har ett arbetssätt som 

innefattar planerade aktiviteter i utemiljön kan pedagogerna skapa lekmöjligheter i olika lek 

konstellationer. Detta i sin tur leder till att barn med fysiska funktionsvariationer blir mer 

delaktiga i utemiljön eftersom den fria leken eventuellt inte tillåter barnet att vara fullt 

delaktig med barngruppen.  

   

Utdrag 3: “Det är svårt att få tag i rätt person med rätt specialkompetens.”  

   

Förskolechefen lyfter svårigheterna i att bemanna förskolan med personal som har rätt 

specialkompetens. Därmed går det att tolka att förskolechefen investerar i pedagogernas 

kompetensutveckling. “/.../ rätt person /.../ tolkas som att förskolechefen syftar till en person 

som har en specialpedagogisk utbildning och som har arbetslivserfarenhet med barn med 

fysiska funktionsvariationer. “/.../ rätt specialkompetens” tolkas innebära en person som har 

genomgått en utbildning inriktad på utformningen av utemiljö för barn med fysiska 

funktionsvariationer. Tolkat ur det osagda är brist på specialkompetens anledningen till att 

pedagogerna utbildas.  

   

Sammanfattningsvis visar resultatet att förskolechefer investerar i att vidareutbilda 

pedagogerna snarare än att investera i assistenter för barn med fysiska funktionsvariationer. 

Detta går att tolka utifrån resultatet att vidareutbildade pedagoger kan bidrar med en 

jämställdhet mellan barnen. Resultatet visar även att planerade aktiviteter skapar 

förutsättningar för barns delaktighet i utemiljön vilket i sin tur bidrar med att barn med 

fysiska funktionsvariationer blir mer delaktiga eftersom den fria leken kan utesluta barn i 

leken. Utifrån resultatet går det att utläsa att förskolecheferna har svårigheter med att 

bemanna förskolorna med personal med specialkompetens på grund av bristande kunskaper 

inom fysiska funktionsvariationer.  
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Resultatanalys Specialpedagogiska skolmyndigheten  

Nedan redovisas de resultatanalyser som genomförts utifrån svaren och hänvisningar av 

representanter från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Svaren och hänvisningarna från 

representanterna kommer att redovisas i form av citat. Hänvisningarna från  

Specialpedagogiska skolmyndighetens representanter förtydligas genom att citaten markeras 

med ”textutdrag” medan representanternas egna svar redovisas som tidigare resultatanalyser. 

Det har kommit fram i resultatet att delaktigheten och tillgängligheten för barn med fysiska 

funktionsvariationer kan vara beroende av förvaltningars beslut om utemiljön bör omarbetas.  

Resultatet visar även att utemiljön inte alltid omarbetas eftersom utemiljöns terräng inte alltid 

tillåts att omarbetas. Resultatet visar att förskolor blir erbjudna stöd i frågor om utvecklings- 

och kompetensfrågor.  

Delaktighet - En tolkningsfråga   

Textutdrag 1: ”Brister som gör det svårt för barn med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga att alls använda lekplatsen /…/ bör åtgärdas /.../”.  

I Boverkets föreskrifter kan detta tolkas som att det inte är förrän när barn med fysiska 

funktionsvariationer inte överhuvudtaget har möjlighet till delaktighet i utemiljön som 

eventuella åtgärder bör vidtas. Detta kan tolkas som att det inte med all säkerhet kommer att 

vidtas några eventuella åtgärder i utformningen av utemiljön som främjar delaktigheten och 

därav tillgängligheten för barn med fysiska funktionsvariationer eftersom föreskriften 

använder sig av begreppet ”bör”. Eftersom Boverket använder sig av begrepp som kan 

uppfattas vara öppna för tolkning, ”bör” och ”att alls”, vilket kan bidra med konsekvenser för 

om det kommer vidtas åtgärder för hur förskolans utemiljö omarbetas för att möjliggöra 

delaktighet.  

Textutdrag 1: ”/.../ ska dessa också kunna användas av barn och föräldrar med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga, men samtliga lekredskap behöver inte vara tillgänglig.”  

I detta textutdrag lyfts det att samtliga lekredskap inte behöver vara tillgänglig för samtliga 

barn. Utifrån detta utdrag går det ställa frågan vad det egentligen är som inte är tillgängligt för 

barn utan fysiska funktionsvariationer till skillnad från barn med fysiska funktionsvariationer? 

En möjlig tolkning av möjliggörandet av delaktighet i utemiljön är att utemiljön behöver vara 

tillgänglig. För barn med fysiska funktionsvariationer blir det inte ett aktivt val att vara 
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delaktighet om utemiljön inte är tillgänglig. Barn utan fysiska funktionsvariationer gör å 

andra sidan ett aktivt val om de vill vara delaktiga men tillgängligheten finns där trots 

avsaknad av intresse för delaktighet.  

Trots att Boverkets föreskrifter lyfter att lekredskap inte behöver vara tillgänglig för samtliga 

barn tolkas tillgänglighet vara en förutsättning för barns delaktighet.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att myndigheter inte resonerar att hela förskolans utemiljö 

måste vara tillgänglig för samtliga barn. Resultatet visar även att myndigheternas föreskrifter 

kan vara öppna för tolkning vilket kan resultera i att barn med fysiska funktionsvariationer 

inte blir delaktiga i förskolans utemiljö på grund av föreskrifternas öppenhet gentemot 

utemiljöns tillgänglighet.  

Tillgänglighet – Är det alltid möjligt?   

Textutdrag 1: ”Dessutom anges att tomter och allmänna platser ska utformas så att de är 

tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga, om det är möjligt med hänsyn till terrängen.”  

I ovanstående föreskrift kan det tolkas som att terrängen, utemiljön, är den avgörande 

aspekten för om barn med fysiska funktionsvariationer har tillgänglighet till de miljöer som 

erbjuds. Tolkat ur det osagda är det inte alltid möjligt att göra utemiljön tillgänglig för barn 

med fysiska funktionsvariationer om utemiljön är utformad på ett sätt som försvårar 

omarbetningen till en tillgänglig utemiljö.  

Utdrag 1: ”Framkomligheten är av största vikt när det gäller utemiljön.”  

Framkomlighet tolkas som tillgänglighet och utifrån detta uttalande tolkas framkomligheten 

som det mest betydelsefulla för barns delaktighet i utemiljön. Å andra sidan kan detta tolkas 

som att tillgängligheten inte nödvändigtvis behöver spegla barnens delaktighet eftersom 

delaktigheten tar avstamp i den fria viljan mer än tillgängligheten. Utifrån representanternas 

uttalande från Specialpedagogiska skolmyndigheten kan det i relation till de föreskrifter som 

de följer tolkas som motsägelsefullt eftersom dessa föreskrifter belyser att utemiljön inte alltid 

går att utforma som tillgänglig.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att utemiljön inte alltid går, enligt föreskrifter, att utforma 

med ett tillgänglighetsperspektiv eftersom utemiljön inte alltid tillåter den omarbetningen av 
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utformningen. Vidare visar resultatet att Specialpedagogiska skolmyndigheten lägger stor vikt 

vid att utemiljön ska vara tillgänglig, vilket kan komma att framstå som motsägelsefullt i 

arbetet med omarbetningen av utemiljön.  

Arbetssätt – En komplex process   

Textutdrag 1: ”Rådgivningen innebär ett samarbete mellan er och oss där vi tillsammans 

utgår från ert behov av stöd. Det sker i en dialog där du får ett konsultativt stöd att 

utveckla kunskap och kompetens i frågor om att utveckla lärmiljön.”  

Utdraget tolkas som att Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar tillsammans med 

förskolechefer och pedagoger i utvecklingen av utemiljön. Tolkat ur det osagda berör dessa 

rådgivningar främst pedagogernas arbetssätt och hur pedagogerna kan skapa förutsättningar 

för deltagande hos barn med fysiska funktionsvariationer i utemiljön. Utdraget tolkas även 

som att det enbart erbjuds konsultativt stöd för pedagogerna och ingen fysisk förändring av 

utemiljöns utformning erbjuds.  

Utdrag 1: ”Det förs en diskussion mellan olika förvaltningar och intressenter, kring 

säkerhet mm. Det är dock viktigt att man vi för en diskussion med vårdnadshavare, 

personal för att på bästa sätt tillmötesgå varje enskild individs behov.”  

I uttalandet från representanterna från Specialpedagogiska skolmyndigheten framkommer inte 

barnens röst i diskussionerna kring barnens behov i förskolan. Det framkommer å andra sidan 

att diskussioner om utformningen sker mellan olika förvaltningar vilket kan i sin tur leda till 

att flera aspekter berörs. Det kan även leda till en bredd i hur utemiljön kan utformas för en 

ökad tillgänglighet och delaktighet för barn med fysiska funktionsvariationer. Detta arbetssätt 

tolkas vara en process som kan uppskattas ta lång tid att genomföra eftersom processen sker 

mellan olika förvaltningar, det vill säga olika parter som följer olika föreskrifter och riktlinjer.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att det främst erbjuds konsultativt stöd till pedagoger i 

frågan om utveckling- och kompetensfrågor. Resultatet visar även att flera förvaltningar är 

inblandade i processen av utemiljöns utformning vilket kan leda till att processen tar lång tid 

att genomföra.  



39  

  

Diskussion    
I diskussionsavsnittet redogörs för resultatdiskussionen där vi beskriver resultatet i 

förhållande till litteraturgenomgången. Syftet med föreliggande studie är att få en djupare 

förståelse för hur pedagoger, förskolechefer och Specialpedagogiska skolmyndigheten förstår 

förskolans utemiljö som arena för delaktighet och tillgänglighet för barn med fysiska 

funktionsvariationer. Studien har undersökt vad förskolans pedagoger, förskolechefer och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten säger om delaktighet i utemiljön utifrån barn med 

fysiska funktionsvariationer samt hur pedagoger, förskolechefer och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten talar om arbetssättet i utemiljön för barn med fysiska funktionsvariationer.  

   

Utifrån de semistrukturerade intervjuerna upplever pedagogerna att de har stort ansvar i att 

göra barn med fysiska funktionsvariationer delaktiga i utemiljön samt att barn med fysiska 

funktionsvariationer är beroende av pedagogernas engagemang och närvaro. Det har visat sig 

i resultatanalysen att pedagogerna använder sig själva för att anpassa tillgängligheten för 

barnen och att pedagogerna upplever det fysiskt ansträngande att göra barn med fysiska 

funktionsvariationer delaktiga i utemiljön. Den fysiska ansträngningen har lett till att barn 

med fysiska funktionsvariationer inte är delaktiga i utemiljön på samma villkor som barn utan 

fysiska funktionsvariationer. I relation till detta belyser Sucuoğlu m.fl. (2014) att engagerade 

pedagoger är förutsättningen för en inkluderande verksamhet. Vidare hävdar Sucuoğlu m.fl. 

att genom ett individanpassat arbetssätt ges barn lika möjligheter vilket även innebär att 

pedagogerna intar olika undervisningsmetoder samt strategier för att engagera alla barn. I 

förhållande till detta ställer vi oss därför frågande till om barn med fysiska 

funktionsvariationer gör sig själva delaktiga i utemiljön eftersom deras delaktighet tycks vara 

beroende av hur mycket pedagogerna orkar använda sig själva för att skapa förutsättningar för 

delaktighet. Samtidigt visar resultatanalysen att barn med fysiska funktionsvariationer inte 

blir delaktiga på samma villkor oavsett pedagogernas engagemang. Detta innebär att 

utemiljön inte till fullo är tillgänglig eftersom förutsättningarna för att utemiljön ska kunna 

betraktas som tillgänglig är att barn med fysiska funktionsvariationer ska vara delaktiga på 

samma villkor som barn utan fysiska funktionsvariationer (Glasare & Söderstrom (2012). 

Detta hävdar Handikappsombudsmannen (2004) tar bort en del av en individs rättigheter 

vilket i detta fall innebär att varje barn, oavsett funktionsvariation, ska kunna ta del av 

förskolans utemiljö. I samband med att utemiljön inte är tillgänglig till fullo och därav är 

delaktigheten för barn med fysiska funktionsvariationer beroende av pedagogerna ställer vi 
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oss kritiska till om barn med fysiska funktionsvariationer någonsin är delaktiga eftersom 

pedagogernas närvaro kan påverka de sociala fenomen som barnet skulle befinna sig i. Nära 

sammankopplat till detta visar resultatanalysen att pedagogernas synsätt ligger till grund för 

barns förutsättningar i förskolans utemiljö. Å andra sidan påvisar förskolecheferna att deras 

syn på tillgänglighet är att barn ska kunna vara självständiga och att samtliga barn på 

förskolan ska kunna nyttja utemiljön på samma villkor. Därför är vi kritiska mot om utemiljön 

är tillgänglig och anpassad eftersom barn med fysiska funktionsvariationer inte tycks kunna 

vara självständiga utan en pedagogs närvaro. I relation till detta lyfter Lindholm (1995) att 

utemiljön utformas utifrån ett vuxenperspektiv snarare än ett barnperspektiv som Petersson 

(2004) lyfter är av vikt för att barn ska kunna ta till sig intryck i utemiljön. Vidare lyfter  

Persson att avsaknaden av ett barnperspektiv bidrar till att barn inte kan göra utemiljön till sin 

egen genom att skapa och upptäcka platser. I förhållande till detta ställer vi oss kritiska till om 

barn med fysiska funktionsvariationer har möjlighet till att skapa och upptäcka platser i 

utemiljön eftersom de inte är självständiga i den.      

Resultatanalysen visar att delaktigheten för barn med fysiska funktionsvariationer är 

beroende av pedagogernas kunskap om hur utemiljön kan utformas ur ett 

tillgänglighetsperpektiv med även att pedagogerna bör besitta kunskap om 

funktionsvariationer. Resultatanalysen visar även att förskolecheferna har förtroende i att 

pedagogerna anpassar sitt arbetssätt gällande barn med fysiska funktionsvariationer. Det har 

även visat sig i resultatanalysen att förskolecheferna anser att ökad kunskap leder till ökad 

självsäkerhet hos pedagogerna i deras arbetssätt. Hemmingson och Borell (2001) hävdar att 

flexibla och anpassningsbara aktiviteter är en förutsättning för att inkludera och göra barn 

med fysiska funktionsvariationer delaktiga i verksamheten. Precis som resultatanalysen samt 

Hemmingsons och Borells studie visar ligger det största ansvaret hos pedagogerna att 

utemiljön är tillgänglig när utomstående faktorer utgör hinder och svårigheter. Det ansvaret 

upplever pedagogerna vara svårt eftersom de inte känner att de har tillräckligt med kompetens 

inom utformningen av utemiljön ur ett tillgänglighetsperspektiv. Brodin och Lindstrand 

(2014) lyfter att pedagogernas brist på kunskap gällande utformningen av utemiljön är en 

problematik eftersom utemiljön löper risk att inte tillgodose alla barns behov. Utifrån vad 

resultatanalysen samt litteraturgenomgången har visat oss ställer vi oss kritiska till om det är 

rimligt att ställa dessa krav på pedagogerna om de inte känner sig trygga i det ansvaret som 

medkommer vid utformningen av utemiljön för barn med fysiska funktionsvariationer. 

Resultatanalysen från pedagogerna och förskolecheferna tyder på att lagarna om utformningen 
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av utemiljön och dess tillgänglighet ur ett funktionsvariationsperspektiv antingen brister eller 

är obefintliga. Kombinationen av osäkerheten hos pedagogerna och bristen eller avsaknaden 

på lagar ur ett funktionsvariationsperspektiv kan leda till att pedagogerna som besitter 

kunskap inom området ändå kan uppleva en osäkerhet på grund av att det inte finns tydliga 

undervisningsmetoder och strategier inom utformningen av utemiljön. I samband med detta 

ställer vi oss kritiska till hur ansvaret om att utforma utemiljön ur ett tillgänglighetsperspektiv 

och ur ett funktionsvariationsperspektiv bör ligga på pedagogerna. Brodin och Lindstrand 

samt Harvard (2006) belyser att det är svårt att tillgodose alla barns behov eftersom barn med 

fysiska funktionsvariationer exempelvis behöver fasta underlag i utemiljön för att ta sig fram 

medan barn utan fysiska funktionsvariationer exempelvis behöver en kuperad utemiljö. 

Samtidigt visar resultatanalysen att utemiljön ändå kan vara tillgänglig med att den inte 

nödvändigtvis skapar förutsättningar för delaktighet.  

Utifrån resultatanalysen och litteraturgenomgången kan vi dra slutsatsen att barn med fysiska 

funktionsvariationer har svårare att ta del av andra barns intressen i utemiljön eftersom dessa 

intressen eventuellt inte är tillgängliga för barn med fysiska funktionsvariationer. Å andra 

sidan har resultatanalysen visat att utemiljön inte måste vara tillgänglig för alla barn. Vi ställer 

oss därför frågande till vem utemiljö är anpassad för? Pedagogerna? Myndigheterna? 

Fastighetsägarna? Vem avgör för barnets bästa? Hemmingson och Borell (2012) belyser att 

barn med fysiska funktionsvariationer inte upplever en känsla av inkludering och delaktighet i 

utemiljön på grund av hur verksamheten är organiserad och hur aktiviteter genomförs. 

Andersson och Thorsson (2008) hävdar att det bör ställas krav på hur inkludering ska 

genomsyra verksamheten vilket kan tyckas leda till att barn med fysiska funktionsvariationer 

inte blir exkluderade i sociala kontexter i utemiljön. Vidare lyfter Andersson och Thorsson att 

ett förebyggande arbetssätt mot exkludering av barn med fysiska funktionsvariationer sker i  

samverkan mellan ansvarig myndighet och förskola. Å andra sidan är myndigheternas 

föreskrifter öppna för tolkning vilket vi ser vara en problematik genom att myndigheterna och 

förskolan inte tycks ha samma syn på hur utemiljön bör vara utformad för att barn med 

fysiska funktionsvariationer ska få möjlighet till deltagande. Resultatanalysen visar även att 

utemiljön inte alltid går, enligt myndigheternas föreskrifter, att utforma utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv eftersom utemiljön inte alltid tillåter omarbetning. Detta ställer sig 

mot Brodin och Lindstrand (2014) som hävdar att tillgänglighet, aktivitet och variation är tre 

kategorier som genomsyrar en inkluderande utemiljö vilket även skapar förutsättning för 

delaktighet i lek samt val av lek. Å andra sidan tycks detta vara svåruppnåeligt eftersom det 
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inte arbetas förebyggande utan att anpassningar av utemiljön sker successivt under barnets 

vistelse på förskolan. I relation till detta menar Wandin och Ås (2007) att avsaknad av 

hjälpmedel i utemiljön kan leda till att barn med fysiska funktionsvariationer inte blir fullt 

delaktig på grund av brister i tillgängligheten och därav exkluderas i vissa sociala fenomen. 

Denna problematik gör att vi ställer oss frågande till om förskolor samt ansvarade 

myndigheter motstrider Salamancadeklarationen (Utrikesdepartementet, 2001) samt FN:s 

standardregler (ibid) som innebär att långsiktiga insatser ska vidtas som skapar möjlighet för 

deltagande för barn med fysiska funktionsvariationer. På grund av att ett förebyggande arbete 

inte vidtas kan det leda till att barn fråntas möjligheten till att vara delaktiga i sociala 

fenomen. Å andra sidan råder en komplexitet att förändra utemiljöns utformning där en aspekt 

kan vara ekonomi snarare än bristen på viljan att förändra och anpassa. Resultatanalysen har 

visat att det råder en vilja att utforma utemiljön så att den blir tillgänglig för alla barn oavsett 

funktionsvariation men att det finns andra aspekter som utgör hinder och svårigheter för 

arbetet med utformningen. En aspekt som Brodin och Lindstrand (2014) och Harvard (2006) 

belyser är svårigheter i att utforma utemiljön i relation till alla barns behov. I relation till detta 

lyfter Wormnæs (1995) betydelsen av samverkan mellan förskola och myndigheter för att 

uppnå en tillgänglig utemiljö.  

Ytterligare en aspekt som är nära kopplat till ekonomi är svårigheterna med att 

bemanna förskolorna med personal med specialkompetens vilket har lett till att 

förskolecheferna framförallt investerar i att kompetensutveckla pedagogerna på förskolan. I 

relation till detta lyfter Paulsson (2000) att omgivningen som barn med fysiska 

funktionsvariationer befinner sig i har försämrats eftersom kompetenta utbildningsinsatser, så 

som assistent, inte tilldelas. Vidare menar Paulsson att anställningskostnader ligger till grund 

för detta samt att det råder en brist på personer med specialkompetens. I relation till FN:s 

standardregler (Utrikesdepartementet, 2001) som lyfter barnets bästa ställer vi oss kritiska till 

om barnets bästa är i fokus om ekonomifrågor har en avgörande roll i dessa frågor. Å andra 

sidan tycks förskolor investera i att vidareutbilda pedagogerna men vi ställer oss frågande till 

om det är hållbart eftersom pedagogerna uttrycker att enbart deras kompetens inte är 

tillräcklig för vad de uppskattar att barn med fysiska funktionsvariationer behöver.  

Vidareutbildningen som erbjuds pedagogerna är konsultativt stöd i frågan om utveckling- och 

kompetensfrågor. I relation detta belyser Brodin och Lindstrand (2014) och Harvard (2006) 

att det ofta är de sociala fenomen som förändras istället för de fysiska fenomen, det vill säga 
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att pedagogerna och barn med fysiska funktionsvariationer behöver anpassa sig i utemiljön 

snarare än att utemiljön utformas utefter barn med fysiska funktionsvariationer.  

Metoddiskussion  
Bryman (2011) lyfter fram begreppet reflexivitet vilket kan förklaras som forskarnas egen 

påverkan på studien. Med detta i beaktande är vi medvetna om risken att våra egna 

förförståelse har en påverkan på studien. Våra egna förförståelser skulle kunna ha påverkat 

studien i form av hur vi formulerat intervjuguiden, vårt kritiska ställningstagande, hur vi 

kategoriserar och tematiserar resultatet samt hur detta analyseras. Eftersom vi inte har tidigare 

erfarenheter med barn med fysiska funktionsvariationer från förskolan tycks vår förståelse 

styras av litteraturgenomgången vi tagit del av i kombination med de mellanstatliga 

organisationernas riktlinjer vi granskat. Detta innebär för studien att vi som författare ingår i 

arbetet utan att styras av personliga erfarenheter om ämnesområdet vilket i sin tur leder till att 

vi som författare är objektiva.  

Det var till studiens fördel att först ta kontakt med en förskolechef som i sin tur  

informerade pedagogerna om vår studie eftersom denne har vetskapen om vilka pedagoger på 

förskolan som har erfarenhet av att arbeta med barn med fysiska funktionsvariationer. Våra 

upplevelser av tillfället för utförandet av de semistrukturerade intervjuerna var att det var 

strukturerat organiserat av förskolechefen. Eftersom vi haft en kontinuerlig kontakt med 

förskolechefen under arbetsprocessen var förskolechefen förberedd och insatt i vår studie 

vilket innebar att förskolechefen kunde informera pedagogerna om studien. Eftersom 

pedagogerna i god tid blev informerade av vår studie kunde de därför förbereda sig inför de 

kommande semistrukturerade intervjuerna. Detta medför en risk av tillrättalagda svar från 

pedagogerna eftersom de haft betänketid. Å andra sidan upplevde vi inte att svaren var 

tillrättalagda eftersom vi märkte en viss osäkerhet i svaren. Detta kan å ena sidan ha sin grund 

i nervositet hos pedagogerna. Denna nervositet kan ha uppstått på grund av kontexten 

pedagogerna befann sig i där de blev inspelade samt att vi var två personer som intervjuade 

och en intervjudeltagare. Vi anser att den kontexten kan upplevas som utsatt av 

intervjudeltagaren.  

Eftersom syftet med studien är att få förståelse för förskolans utemiljö som arena för 

delaktighet och tillgänglighet för barn med fysiska funktionsvariationer upplever vi att 

semistrukturerade intervjuer var den mest optimala metoden. För att en förståelse skulle bildas 
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måste ett utbyte av kunskap göras mellan oss författare och intervjudeltagarna (Ödman, 

2007). Å andra sidan blir inte utbytet av kunskap på en djupare nivå under de intervjuer som 

genomförts på distans.   

  En primär svårighet med att använda hermeneutik som teori och metod är att det 

inte finns tydliga riktlinjer på hur tolkningen ska ske. Eftersom hermeneutiken är en teori och 

metod som utgår från förförståelsen innebär det att vi som författare har utgått från vår 

förförståelse i tolkningsprocessen vilket kan ha lett till att vissa tolkningar har gett företräde 

framför andra. På grund av hermeneutikens bredd ger det å andra sidan oss författare en 

möjlighet till att vara öppna för fler tolkningar (Ödman, 2007).   

Slutsats  
Sammanfattningsvis resulterar föreliggande studie i att pedagogerna uppfattar att barn med 

fysiska funktionsvariationer inte till fullo är delaktiga i utemiljön. Pedagogernas uppfattningar 

om delaktigheten grundar sig i att utemiljön inte är tillgänglig för barn med fysiska 

funktionsvariationer utan pedagogernas närvaro och engagemang. Föreliggande studie visar 

även att pedagogerna upplever att de har stort ansvar i jämförelse med deras kunskap inom 

utformningen av utemiljön. Vidare resulterar studien i att planerade pedagogiska aktiviteter 

skapar större delaktighet för barn med fysiska funktionsvariationer än den fria leken men trots 

detta organiseras inte planerade pedagogiska aktiviteter i utemiljön så ofta som pedagogerna 

anser behövas, vilket även förskolecheferna påstår. Studien visar att förskolecheferna 

betraktar förutsättningarna för delaktighet i utemiljö som en kunskapsfråga där det är 

pedagogernas ansvar att göra utemiljön tillgänglig och därav delaktig för barn med fysiska 

funktionsvariationer. Resultatet visar även att förskolecheferna hävdar att utemiljön måste 

vara anpassad för att barn med fysiska funktionsvariationer ska få möjlighet till delaktighet 

samt att utemiljön inte kan anses vara tillgänglig om barn med fysiska funktionsvariationer 

inte självständigt kan delta i utemiljön. Å andra sidan visar resultatet att det är svårt att 

anpassa utemiljön på grund av bristen på lagar om utformningen utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv samt funktionsvariationsperspektiv. I samband med detta visar 

studien att Specialpedagogiska skolmyndigheten hävdar att utemiljön måste vara tillgänglig 

men att andra myndigheter och förvaltningar inte tycks förespråka detsamma eftersom deras 

föreskrifter är öppna för tolkning. Vidare visar föreliggande studie att pedagogerna erbjuds 

konsultativt stöd i syfte till att utforma ett anpassat arbetssätt för förskolans verksamhet.  
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 Utifrån litteraturgenomgången som belyser att de naturlika utemiljöerna är de bästa för barn 

kan vi dra slutsatsen att det inte överensstämmer med det resultat som studien visar eftersom 

dessa miljöer inte är tillgängliga för barn med fysiska funktionsvariationer.  

  Avslutningsvis visar studien att FN:s standardregler och  

Salamancadeklarationen (Utrikesdepartementet, 2001) inte uppnås på alla plan eftersom det 

inte förekommer förebyggande långsiktiga arbetsinsatser för att skapa möjlighet till 

delaktighet i utemiljön för barn med fysiska funktionsvariationer.  

Didaktiska implikationer och vidare 

forskning  

Det har framkommit i studien att förskolors utemiljö inte till fullo är tillgängliga för barn med 

fysiska funktionsvariationer. Detta innebär för förskolans verksamhet samt de inblandade 

institutionerna att ett nytt arbetssätt måste etableras. Konsekvenserna studien kan komma att 

bidra med till förskolan är att ytterligare stöd för pedagogerna bör inrättas samt att det bör 

investeras mer i specialkompetens. Studien kan ytterligare komma att bidra till att framtida 

förskollärarutbildningar utformar kurser gällande tillgänglighet och arbetssätt utifrån ett 

funktionsvariationsperspektiv.  

  Vidare forskning kan bedrivas kring huruvida samhället är anpassat för 

människor med funktionsvariationer samt hur förskolans verksamhet kan utveckla strategier 

samt undervisningsmetoder ur ett funktionsvariationsperspektiv. Vidare forskning kan även 

specificeras mot andra typer av funktionsvariationer.  

   

   

   

 

 



46  

  

 

 

 

 

 

   

  

Referenser  
1. Ahlberg, A. (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur  

  

2. Andersson, B. & Thorsson, L. (red.) (2008). Därför inkludering. [Ny utg.] Härnösand:  

Specialpedagogiska skolmyndigh Andersson, S. (1982). Positivism kontra  

hermeneutik. Göteborg: Korpen.  

  

3. Andersson, S. (2014). Om positivism och hermeneutik: en introduktion i  

 vetenskapsteori. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

  

4. Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö: en kunskapsöversikt om samspelet  

 mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Myndigheten  

 för skolutveckling  

  

5. Brodin, J. & Lindstrand, P. Barn med rörelsehinder i förskolan. i: Sandberg, A. (red.)  

 (2014). Med sikte på förskolan: barn i behov av stöd. 2. uppl. Lund:  

   Studentlitteratur  

  

6. Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber.  



47  

  

  

7. Cevher-Kalburan, N. & Yurt, Ö. (2011). School Playgrounds as Learning  

  Environments: Early Childhood Teachers’ Beliefs and Practices (Pamukkale  

 University, Department of Early Childhood Education).   

  

8. Cooper, A. (2015). Nature and the Outdoor Learning Environment: The Forgotten  

 Resource in Early Childhood Education. International Journal of Early  

   Childhood Environmental Education, 3(1), p. 85 ISSN:  2331-0464 (online)  

  

9. Ekensteen, V. (2001). Från objekt till subjekt i sitt eget liv. I M. Tideman (red.)  

 Perspektiv på funktionshinder och handikapp (s. 105- 118). Lund:  

   Studentlitteratur.   

10. Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. (3., uppdaterade uppl.) Lund:  

   Studentlitteratur.   

  

11. Ernst, J. (2014). Early Childhood Educators’ Preferences and Perceptions Regarding  

   Outdoor Settings as Learning Environments. International Journal of Early  

   Childhood Environmental Education, 2 (1), p. 97 E-ISSN:  2331-0464 (online)  

  

12. Fjørtoft, I. (2004). “Landscape as Playscape: The Effects of Natural Environments on  

 Children’s Play and Motor Development.” Children, Youth and Environments  

 14(2): 21-44.  Retrieved [13/12-17] Från:  

 http://www.colorado.edu/journals/cye/.  

  

13. Gadamer, H. (1997). Sanning och metod: i urval. Göteborg: Daidalos.  

  

14. Gillham, B. (2008). Forskningsintervjun: tekniker och genomförande. Lund:  

   Studentlitteratur  

  

15. Glasare, G. & Söderström, J. Förord. ingår i: Ländin, L. (2012). Tillgängliga skolor:  

 goda exempel på hur lokaler kan anpassas. Stockholm: Sveriges kommuner och  

 landsting  

  



48  

  

16. Harvard, I. (2006). Mer åt fler på lekplatsen: bra lekplats för barn med  

 funktionshinder blir bättre lekplats för alla. Stockholm: Sveriges kommuner och  

 landsting  

  

17. Hemmingson, H.  & Borell, L (2002). Environmental barriers in mainstream schools.  

  Child Care Health and Development 28 (1):57:63. [Elektronisk] Från:  

 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.13652214.2002.00240.x/epdf  

  

18. Kiewra, C & Veselack, E. (2016). Playing with Nature: Supporting Preschoolers’  

   Creativity in Natural Outdoor Classrooms. The International Journal of Early  

   Childhood Environmental Education, 4(1), p. 70 ISSN:  2331-0464 (online)  

19. Kjær, B. (2015). Inkluderande pedagogik: god praxis och goda praktiker. (1. uppl.)  

 Lund: Studentlitteratur.  

  

20. Krohn-Solvang, B. & Magne-Holme, I (1997). Forskningsmetodik - teori och praktik.  

   Stödmaterial. Stockholm  

  

21. Larsson, I. (2013). Specialpedagogik. 1. (1. uppl.) Malmö: Gleerups utbildning.  

  

22. Lindholm, G. (1995). Skolgården: vuxnas bilder, barnets miljö. Diss.  

   (sammanfattning) Alnarp: Sveriges lantbruksuniv.. Alnarp.  

  

23. Myndighet för deltagande. (u.å). Delaktighet i korthet. Från:  

 http://www.mfd.se/delaktighet/delaktighet-i-korthet/   

  

24. Myndighet för deltagande. (u.å). Delaktighet i korthet. Från:  

 http://www.mfd.se/delaktighet/tillganglighet-i-korthet/   

  

25. Paulsson, K. (2000). "Det ser så fint ut på papperet": om barn med funktionshinder  

 och Barnkonventionen: ett samarbetsprojekt mellan Riksförbundet för  

 rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, och Rädda barnen. Stockholm:  

   Riksförb. för rörelsehindrade barn och ungdomar.  

  



49  

  

26. Petersson, C. (2004). Bra för barn?: forskning om barn och byggd miljö. Växjö:  

 Institutionen för pedagogik, Växjö Universitet  

  

27. Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (2016). Lärandets grogrund: perspektiv och  

 förhållningssätt i förskolans läroplan. (3., [uppdaterade] uppl.) Lund:  

   Studentlitteratur.  

  

28. Sjöstrand Öhrfelt, M. (2014). Barn i natur och natur i barn: en diskursanalys av texter  

 om utomhuspedagogik och uteförskola. (Licentiatavhandling Malmö: Malmö  

 högskola, 2015. Malmö).  

29. Skogman, E. (2004). Funktionshindrade barns lek och aktivitet: en studie av struktur  

 och utförande i förskolan. Diss. Stockholm : Univ., 2004. Stockholm.  

  

30. Specialpedagogiska skolmyndigheten. (u.å.). Tillgänglighet, delaktighet och  

 inkludering. Från: https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och 

 inkludering/  

  

31. Sucuoğlu, B. & Işcen, F. & Bakkaloğlu, H. & Akalin, S. & Demir, Ş. (2014)  

 Preschool teachers knowledge levels about inclusion. Educational Sciences:  

   Theory & Practice 14(4), sid. 1477-1483. Webbadress.  

   http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1045044.pdf  

  

32. Svenska unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10.  

   [Stockholm]: Svenska Unescorådet  

  

33. Svensson, E. (2015). Bygg ikapp: för ökad tillgänglighet och användbarhet för  

 personer med funktionsnedsättning. (6. [uppdaterade] utg.) Stockholm: Svensk  

 byggtjänst.  

  

34. Svensson Höstfält, S. (2011). Specialpedagogik. 1. (1. uppl.) Stockholm: Bonnier  

 utbildning.  

  

35. Sverige. Folkhälsomyndigheten (2016). Folkhälsomyndigheten [Elektronisk resurs].  



50  

  

   [Utgivningsort okänd]: Folkhälsomyndigheten.  

  

36. Sverige. Handikappombudsmannen (2004). Diskriminering och tillgänglighet: rapport  

 till Diskrimineringskommittén. Stockholm: Handikappombudsmannen (HO)  

  

37. SOU. (2003). FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

 Stockholm: Edita Sverige AB. Från http://www.regeringen.se/fns-om 

 konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-ds- 

   200823.pdf   

38. UNICEF Sverige (2009). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter.  

   Stockholm: UNICEF Sverige.  

  

39. UD. (2001). Barn med funktionshinder: internationells utvecklingssamarbete.  

 Stockholm: Utrikesdepartementet. Från http://www.regeringen.se/barn-med 

 funktionshinder.pdf  

  

40. Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. Stockholm:  

   Vetenskapsrådet.  

  

41. Wandin, H. & Ås, A. (2007). Ska vi leka: att underlätta samspel mellan barn med  

 rörelsehinder och deras jämnåriga i förskola och skola. Uppsala: Helena  

   Wandin  

  

42. Wormnæs, S.. Rörelsehinder. I: Asmervik, S., Ogden, T. & Rygvold, A-L.  (red.)  

 (1995). Barn med behov av särskilt stöd: grundbok i specialpedagogik. 2., [rev.,  

 utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur  

  

43. Ödman, P. (2007). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. (2.,  

 [omarb.] uppl.) Stockholm: Norstedts akademiska förlag.  

   

  

  

  



51  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Bilagor  

Bilaga 1  

Intervjufrågor till förskollärare  

• Vad är deltagande för dig?  

• Vad är inflytande för dig?  

• Hur arbetar ni vid denna förskola för inkludering i utemiljön?  

• Vad tycker du ska finnas på förskolans utemiljö?  

• Hur kan förskollärare göra utemiljön tillgänglig för barn med fysiska 

funktionsvariationer?  

• Tycker du att förskolans utemiljö är tillgänglig för barn med fysiska 

funktionsvariationer? (På vilket sätt?)  

• Tycker du att förskolans utemiljö är inkluderande för barn med fysiska 

funktionsvariationer? (På vilket sätt?)  

• Tycker du att barn med fysiska funktionsvariationer har möjlighet att delta i förskolans 

utemiljö? (På vilket sätt?)  
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• Tycker du att barn med fysiska funktionsvariationer kan delta på samma villkor som 

barn utan i utemiljön?  

• Vad hade du velat förändra för att göra utemiljön ännu mer inkluderande för barn med 

fysiska funktionsvariationer?  

• Upplever du att ni har tillräckliga resurser för att tillgodose barn med fysiska 

funktionsvariationers behov? (Vilka resurser har ni/Vilka resurser behövs?)  

• Vem ansvarar för att utemiljön blir en inkluderande miljö för barn med fysiska 

funktionsvariationer?  

• Ser du det möjligt att skapa en utemiljö på förskolan som tillgodoser alla barns behov? 

(Hur/Varför)  

   

  

  

 

  

  

  

Bilaga 2  

Intervjufrågor till förskolechef  

   

• Vad är deltagande för dig?  

• Vad är inflytande för dig?  

• Hur arbetar du för en inkluderande utemiljö?  

• Vad tycker du ska finnas på förskolans utemiljö?  

• Tycker du att förskolans utemiljö är tillgänglig för barn med fysiska 

funktionsvariationer? (På vilket sätt?)  

• Tycker du att förskolans utemiljö är inkluderande för barn med fysiska 

funktionsvariationer? (På vilket sätt?)  

• Vem anser du bör ha ansvaret för att utemiljön blir en inkluderad miljö för barn med 

fysiska funktionsvariationer?  

• Upplever du att förskolor får tillräckligt med resurser för att kunna tillgodose barn 

med fysiska funktionsvariationer behov? (Vilka resurser har ni/Vilka resurser 

behövs?)  
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• Vad känner du att du som förskolechef kan göra för att utemiljön ska bli en ännu mer 

inkluderad plats för barns?  

• Ser du det möjligt att skapa en utemiljö på förskolan som tillgodoser alla barns behov? 

(Hur?/Varför?)  

• Finns det kompetensutveckling att erbjuda förskollärare gällande barn med fysiska 

funktionsvariationer?  

• Har alla assistenter som anställs specialkompetens för barn med fysiska 

funktionsvariationer? (Vilka specialkomptetenser?/Varför inte?)   Vem 

bestämmer om barnet har rätt till särskilt stöd?  

• Finns det några regler/riktlinjer/krav för hur utemiljön ska vara utformad om det finns 

barn med fysiska funktionsvariationer?  

   

  

  

  

Bilaga 3  

Intervjufrågor till myndighet/kommun  

   

• Vad är deltagande för er?  

• Vad är inkludering för er?  

• Finns det några regler/riktlinjer/krav för hur utemiljön ska vara utformad om det finns 

barn med fysiska funktionsvariationer?  

• Vad gör ni för insatser för barn med fysiska funktionsvariationer?  

• Kan förskollärare och förskolechef vända sig till er om stöd? (Vilket stöd kan man få?) 

  Vem är det som utformar förskolans utemiljöer?  

• Vilka riktlinjer ligger till grund för dessa utformningar?  

• Till vilken grad får barn med fysiska funktionsvariationer vara delaktiga i utformning 

av utemiljön?  

• På vilket sätt tillgodoses barn med fysiska funktionsvariationers behov i utformningen 

av utemiljön?  
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