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 Abstract 

Title: ”A preschool for everyone” 

Author: Thomas Karleskans 

Mentor: Kim Silow Kallenberg 

 

The aim of this study is to see how physically available preschools are for all children and too 

see if the children meets limitations, and if so are these limitations holding back the children’s 

independence. I also want to see what the teachers think of the physical availability for all 

children in preschool.  

The questions I have focused on for this study is: 

• Is the indoor environment physical available for all children in preschool, and if not, 

does it limit the children´s independence? 

• Which are the teacher´s views on availability for all children in preschool? 

 

In order to answer the questions I have done observations and inventories, I have also 

interviewed three teachers to back up my results.  

My conclusion is that there are a few limitations that the children meet on a daily basis. Most 

of it takes place in the hallway and in bathrooms/baby changing rooms. The analysis shows 

that the hallway is too small to include all children and to make it completely available for 

everyone. Also in the bathrooms/ baby changing room there are difficulties to include all 

children. For example is the changing table to high and the children needs to climb up a 

stepladder and not all children have that possibility. A thing like this limits the independence 

for some children. To do this research I have used a phenomenological perspective.    

 

Keyword: physically available, independence, limitations 
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1. Inledning och bakgrund  

Förskolans värld och dess pedagoger diskuterar kontinuerligt begreppen tillgänglighet 

och självständighet och att ge barnet en tro på sin egen förmåga. Detta ingår i förskolans 

arbete samt står i styrdokumenten som förskolans arbete grundar sig på. Exempelvis tar 

läroplanen upp att alla barn på förskolan ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet och 

tro på sin egen förmåga. Läroplanen säger också att alla barn ska ges förutsättningar för att 

utvecklas och läras samt möjlighet att använda hela sina förmågor (Lpfö 98/16, s. 9 och 11). 

   

Men hur ser det ut på förskolorna, är förskolan så tillgänglig som en vill att den ska vara, om 

inte, begränsas barnets självständighet i brist på tillgängligheten? Jag har som syfte att 

undersöka hur verkligheten ser ut kring tillgängligheten samt pedagogernas syn på den fysiska 

tillgängligheten för barnen och om barnens självständighet då begränsas inom förskolan som 

ska vara till för alla. Detta med fokus på inomhusmiljön.  

  

1.1 En förskola för alla 
Jag har upplevt på flera förskolor vid besök, praktik samt arbete att den vardagliga fysiska 

tillgängligheten för barnen varierat och i viss mån begränsat barnens självständighet. 

Jag vikarierade på en förskola där en gammal skola gjorts om till en förskola. Anpassningarna 

var dessvärre efter flera år fortfarande inte optimala för yngre barn vilket både personal samt 

chef påtalat. Exempelvis var småbarnsavdelningens toaletter inte anpassade för de små 

barnen. De fick använda stegpall för att ta sig upp till handfatet när händerna skulle tvättas 

och för de minsta räckte den inte ens till. Här fick då personalen försöka sträcka fram barnens 

händer och sedan skopa vatten i sina händer till barnens för att tvätta dem. Här begränsas 

barnen när de inte ges möjlighet att självständigt träna och lära sig tvätta händerna utan är 

beroende av hjälp från en pedagog. 

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten1 (spsm) skriver att bristande tillgänglighet klassas som 

diskriminering och innefattar både undervisningen och lokaler.  

Spsm (2016) skriver att förskolans tillgänglighet ska handla om att ge alla barn lika 

möjligheter att delta i lärande och gemenskap. Det beskrivs vidare hur begreppet 

tillgänglighet står för hur förskolan fungerar för alla barnen som inkluderas i verksamheten. 

Det handlar med andra ord om förutsättningarna som krävs för att skapa en inkluderande 

                                                             
1  https://www.spsm.se/globalassets/tillganglighet/spsm_vv_handledning_tillganglig.pdf (2016), länk hämtad 
2017-09-25 

https://www.spsm.se/globalassets/tillganglighet/spsm_vv_handledning_tillganglig.pdf
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delaktighet för alla barnen.  Denna inkludering som jag vill undersöka handlar om att ge 

barnen möjlighet till att utveckla sin självständighet samt sin rätt att vara och utvecklas som 

ett kompetent barn. 

 

Anledningen till att jag valde att undersöka tillgängligheten på förskolan ligger i min egen 

begränsade förmåga i vissa vardagliga aktiviteter som varit med mig sedan barnsben men som 

jag tyvärr möter på även som vuxen med funktionsvariation. Min funktionsvariation är en 

förlossningsskada som begränsar och påverkar min gång och balans. Det är en vänstersidig 

förlamning som gett mig en sämre grov- samt finmotorik. Jag möter än idag hinder som 

påverkar mitt deltagande och jag vill höja rösten för att granska om och hur tillgänglig 

barnens vardag i förskolan verkligen är, då jag i vissa miljöer märkt att tillgängligheten 

begränsas än idag. 

 

Exempel som förvånar mig men som jag tyvärr upplevt är begränsningar när det kommer till 

min möjlighet att klara mig självständigt i samhället. Ta en enkelhet som att gå ut en 

vinterdag. För mig kan det ibland vara omöjligt beroende på hur bra kommunen eller annan 

ansvarig plogat och sandat gångvägen. Flertalet gånger har jag blivit beroende av att min fru 

fått köra mig dit jag ska. Tyvärr vill jag säga att jag möter dessa svårigheter nästintill varje 

vinter och känslan av att inte klara sig självständigt är jobbig. Detta exempel är tyvärr bara ett 

av flera. Ett annat är en sådan enkelhet som svårigheten jag möter om det enbart finns räcke 

på en sida av en trappa, i mitt fall om det enbart finns räcke på vänstersidan så kan jag inte gå 

ner för trappan eftersom jag är svagare på vänstersidan av kroppen. Att då som barn kanske 

möta svårigheter i sin närmiljö på en plats de spenderar större delen av vardagen på borde 

bidra till en känsla av kränkning och att självförtroendet till sin egen förmåga sänks. Detta 

behöver därför belysas och uppmärksammas. 

 

Vid de tillfällena som jag nämner min egen bakgrund med en funktionsvariation så har jag 

valt att benämna det med just begreppet funktionsvariation. Det finns olika namn och alla 

väljer det som känns rätt för dem. Jag föredrar att använda funktionsvariation då jag anser att 

det finns olika variationer av vår funktion för kroppen. Min personliga åsikt kring begreppet 

funktionshinder är att det tolkas som att det finns ett hinder i min funktion och så ska det inte 

ses. Finns det hinder är det i så fall i samhället och inte hos mig, eller någon annan. Av den 

anledningen har jag valt att använda begreppet funktionsvariation. Själva begreppet definieras 

i stycket ”1.3 Begreppsdefinitioner”.  
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1.2 Spsm:s handledning till värderingsverktyg för tillgänglig utbildning 

Inom skolans värld finns det olika verktyg att som pedagog eller arbetslag ta till hjälp när det 

kommer till tillgängligheten på sin arbetsplats. Detta för att ge förslag på arbetssätt samt 

underlätta i hur en ska tänka när det kommer till arbetet runt tillgängligheten. Texten nedan 

beskriver hur det är tänkt att förskolan ska förhålla sig och tänka kring tillgängligheten. 

 

Spsm’s handledning kan användas som ett verktyg för hur en ska tänka kring tillgängligheten 

på förskolan. Syftet beskrivs vara att ge stöd till pedagoger och arbetslag inom förskolan, 

skolan samt fritidshem för att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö för alla barn i 

verksamheten. Detta för att säkerställa att alla barn får den utbildning och möjlighet till 

lärande som de har rätt till. Själva värderingsverktyget innehåller tre delar vilka är en 

kartläggning, en mall för handlingsplan samt handledningen. Spsm (2016) skriver att 

verktyget utgår ifrån forskning och beprövad erfarenhet samt lagar och riktlinjer. I 

dokumentet hänvisas det till hur plan- och bygglagen bestämmer hur den fysiska miljön ska 

vara uppbyggd för att vara tillgänglig samt vara en trygg och säker miljö.  

 

I värderingsverktyget beskrivs begreppet tillgänglighet som följande:  

Tillgänglighet i förskola, skola och på fritidshem handlar om att alla barn och 

elever ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap 

i hela lärmiljön. Tillgänglighet är ett begrepp som beskriver hur väl en 

organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för barn och elever oavsett 

funktionsförmåga. Om lärmiljön inte är tillgänglig är det svårt för barnet eller 

eleven att vara delaktig fullt ut (Spsm 2016, s. 13).  
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Spsm (2016) hänvisar återkommande till tillgänglighetsmodellen som förklaras ligga till 

grund för värderingsverktyget och har fyra områden som i sig har olika delar som är av vikt 

för att förstå helheten, dessa är:  

• Förutsättningar för lärande – där man ser till hur utformningen av undervisningen och 

lärmiljön är likvärdig för alla. 

• Social miljö - en fungerande social samvaro. Här vill en se vilket stöd som ges för att 

skapa delaktighet och inkludering för alla i verksamheten.  

• Pedagogisk miljö - denna innefattar hur undervisningen ska läggas upp och utformas 

för att alla ska kunna ta till sig den. 

• Fysisk miljö - denna del handlar om utformningen av förskolans fysiska miljö för att 

ge stöd för alla som behöver. 

Spsm beskriver hur barnen ges bästa möjliga förutsättning för lärande när den sociala, 

pedagogiska och fysiska miljön samspelar med förutsättningar för lärande. Då sägs 

utbildningen vara tillgänglig.  

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Tillgänglighet - den fysiska tillgängligheten – Skogman (2012) beskriver begreppet 

tillgänglighet och förklarar att det kan definieras som en förutsättning för en delaktighet och 

inkludering. Det handlar med andra ord om hur tillgänglig förskolan är för att alla barn ska 

ges möjlighet att delta i alla aktiviteter samt delar av verksamheten. 

 

Inkludering – Göransson och Nilholm2 (2014) beskriver att begreppet inkludering handlar om 

att helheten ska anpassas till delarna. Alltså ska förskolans miljö anpassas efter barnen och 

inte tvärtom, detta för att skapa en miljö där barnen kan delta tillsammans med alla barnen 

utan hinder och på lika villkor. 

 

Funktionsvariation – RFSL3 förklarar begreppet funktionsvariation och menar att alla kroppar 

har olika varierande funktionalitet och att ens kroppsliga funktion kan se olika ut under sin 

livstid. Jag tolkar och väljer att tänka att begreppet används för att visa på en variation av 

kroppars funktion och att kropparnas funktion ser olika ut hos olika individer vid olika skeden 

i livet. 

                                                             
2  https://webbutiken.spsm.se/globalassets/pdf---publikationer/inkluderande-undervisning-tillganglig-pdf/ 
(2014), länk hämtad 2017-11-02 
3 https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/ , länk hämtad 2017-10-19 

https://webbutiken.spsm.se/globalassets/pdf---publikationer/inkluderande-undervisning-tillganglig-pdf/
https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/
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2. Syfte och frågeställningar 

Undersökningens syfte är att granska hur den fysiska tillgängligheten ser ut i förskolans 

inomhusmiljö. I denna undersökning vill jag se om förskolan är utformad för alla barns 

möjlighet att självständigt inkluderas i alla delar i förskolans inomhusmiljö utan hinder i 

tillgängligheten samt pedagogernas syn på förskolans tillgänglighet. 

 

• Är förskolans inomhusmiljö fysisk tillgänglig för alla barn i förskolan, och om inte, 

begränsas barnens självständighet?  

• Vilken är pedagogernas syn på tillgängligheten för alla barn i förskolan? 

 

3. Disposition  
Uppsatsen följs härefter av den teoretiska utgångspunkt som ligger till grund för uppsatsen 

och hur jag valt att granska resultatet. Här beskrivs teorin med de begrepp som jag anser vara 

relevanta för min undersökning. Vidare redovisas metodvalet för undersökningen, hur jag gått 

tillväga och varför jag gjort de val jag gjort. Därefter nämns den tidigare forskning som finns 

kring ämnet för att sedan redogöra resultat med analys. Avslutningsvis kommer ett kapitel 

med slutdiskussion där jag kopplar resultatet till tidigare forskning och återkopplar till syfte 

och frågeställningarna för undersökningen. Även en metoddiskussion inkluderas samt förslag 

på vidare forskning. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Denna undersöknings teoretiska perspektiv är ett fenomenologiskt perspektiv och huvudfokus 

kommer att ligga på begreppen intersubjektivitet och livsvärld. Jag har även valt att här 

inkludera Sara Ahmeds (2006) beskrivning av begreppet desorienterad som ett komplement. 

Nedan följer en fördjupad förklaring kring detta teoretiska perspektiv tillsammans med dessa 

tre begrepp samt hur jag tolkar och kommer att använda dem under undersökningens gång. 

  

4.1 Fenomenologi   
Teoribildningen fenomenologi förklarar Brinkkjaer & Høyen (2015) betydelsen för och 

författarna menar att fenomenologi står i direkt översättning för läran om det som visar sig. 

Författarna beskriver vidare att det handlar om hur något visar sig för medvetandet och att det 

har att göra med individens erfarenhet samt förståelse för omvärlden (Brinkkjaer & Høyen 

2015, s. 60-65).  
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Min tolkning och hur jag väljer att använda begreppet i min undersökning är genom att se 

fenomenologi som ett sätt att se sig själv i sin omvärld. Att vi skapas utifrån våra erfarenheter 

i omvärlden. Finns det exempelvis ett hinder för mig i min miljö eller omgivning skapas det 

en erfarenhet av begränsning. En slags exkludering som bidrar till en bild av mig själv som 

exkluderad i detta sammanhang och för barnen kanske ett sammanhang i sin dagliga vardag 

som bidrar till barnens skapande av en jag-känsla. Vem är jag i allt detta? 

  

Intersubjektivitet  

Brinkkjaer & Høyen (2015) skriver att Alfred Schütz ses som den fenomenologiska 

sociologins grundare eftersom han utvecklat teorin kring hur individer förstår varandra utifrån 

en bakgrund av sig själv i en livsvärld. Författarna beskriver hur vi människor föds in i en 

redan uppbyggd värld och då skapar mening, erfarenhet och upplevelser i ett sammanhang 

som byggts upp av människor innan oss (Brinkkjaer & Høyen 2015, s. 62-63).  

Schutz (2002) beskriver hur världen blir vår att uppleva efter våra förfäder som tolkat och 

upplevt den. Författaren förklarar att världen blir intersubjektiv då vi lever och påverkas av 

varandra (Schutz 2002, s. 35).  

 

Min tolkning kring detta begrepp och hur jag väljer att använda det i min undersökning är 

genom att se omvärlden som redan skapt som en grund för individen att leva i. Det är genom 

denna uppbyggda värld som vi skapar våra erfarenheter och identiteter samt förståelse för vår 

omvärld. Här tänker jag utifrån studiens syfte hur tillgängligheten påverkar våra erfarenheter 

och för barnen deras vardag i ett sammanhang. Detta i sig påverkar hur barnen ser på själva i 

sammanhanget och skapar sina identiteter.  

  

Livsvärld 

Brinkkjaer & Høyen (2015) förklarar att Maurice Merleau-Ponty varit viktig för utvecklingen 

av begreppet livsvärld. Författarna beskriver att Merleau-Ponty fokuserade på det kroppsliga, 

där kroppen ses både som ett objekt samt som ett subjekt. Det förklaras att min kropp är ett 

objekt för andra och för mig är kroppen ett subjekt för erfarenheter. Författarna förklarar 

vidare att kroppen är en förutsättning för min upplevelse samt erfarenhet av världen. Det 

menas med att allt vi ser, gör och träffar på i vår omvärld gör vi utifrån vår kropp och 

förändringar i vår kropp bidrar till hur vi uppfattar omvärlden (Brinkkjaer & Høyen 2015, s. 

64). Husserl (2004) beskriver hur vi som människor får föreställningar om oss själva i 
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världen. Författaren förklarar att vi skapar en kroppslig medvetenhet till omvärlden genom 

erfarenhet (Husserl 2004, s. 107).  

 

Min tolkning och hur jag väljer att använda det i min undersökning är att man ser sig själv i 

sin omvärld och hur en genom erfarenheter tolkar sig själv. Exempelvis om jag stöter på ett 

hinder så är det ett hinder för mig och min kropp vilket kan skapa en erfarenhet av att jag inte 

passar in i detta redan uppbyggda samhälle.  

 

Desorienterad  

Sara Ahmed (2006) använder i sin bok Queer phenomenology begreppet desorienterad och 

beskriver hur detta innefattar känslan och upplevelsen att som individ inte kunna hitta sin väg 

i omvärlden på grund av mötet med olika objekt som kommer i vägen. Författaren förklarar 

att känslan av att vara desorienterad kan vända upp och ner på ens tillvaro och självförtroende 

i den mån att en ifrågasätter sin egen existens. Ahmed (2006) beskriver vidare hur en vid flera 

tillfällen kan känna sig desorienterad men menar att dessa tillfällen ofta pekar mot en känsla 

av att närma sig att vara orienterad (Ahmed 2006, s. 157-159). Jag tror att författaren menar 

att vi möter hinder i vår omvärld som begränsar oss och ger oss en känsla av utanförskap, en 

känsla av att inte höra till. Jag tror även att Ahmed (2006) menar att tillfällena då en är 

desorienterad men pekar mot att vara orienterad syftar till att vi som individer är bra på att 

finna vår egen väg, att finna sätt och möjligheter till orientering då vi begränsas av objekt i 

vår omvärld. 

 

5. Metod och tillvägagångssätt  

I detta avsnitt redogör jag för metoden som använts under arbetets gång. Här redovisas 

metodval samt tillvägagångssättet och ett stycke där urvalet av förskolor presenteras. Sedan 

beskrivs genomförandet mer ingående. Avslutningsvis förklaras de forskningsetiska 

principerna och hur jag förhåller mig till dessa. 

  

5.1 Metodval  
För att undersöka tillgängligheten valde jag att göra en kvalitativ undersökning. Jag hämtade 

in empirin genom observationer, inventeringar och intervjuer. Eftersom jag valde att 

undersöka den fysiska tillgängligheten och fokusera på om det finns begränsningar för barnen 

att inkluderas i alla aktiviteter på förskolan så anser jag att observationer är det självklara 
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valet. Patel och Davidson (2012) förklarar att val av metod beror på valet av 

undersökningsproblem. En kvalitativ metod används om en har i avsikt att undersöka 

människors upplevelser (Patel och Davidson 2012, s. 14). Observationerna kommer innefatta 

observationer konkret från barngruppens aktiviteter på förskolan samt en inventering av 

förskolans miljö utifrån mina erfarenheter med en funktionsvariation. Jag kompletterade även 

dessa observationer med intervjuer av sammanlagt tre pedagoger på förskolorna. 

 

5.2 Observationer 
Observationerna ägde rum inomhus då fokus för min studie ligger på den fysiska 

tillgängligheten i inomhusmiljön. Det finns olika sätt att genomföra observationer på. Jag 

valde att använda mig av ostrukturerade observationer. Patel och Davidson (2012) beskriver 

hur ostrukturerade observationer används då man vill få in så mycket information som möjligt 

och detta genom att man inte använder ett förbestämt schema för observationstillfällena. 

Däremot förklarar författarna att även de ostrukturerade observationerna behöver sin 

planering (Patel och Davidson 2012, s. 97). Av denna anledning valde jag att använda 

ostrukturerade observationer för att registrera så mycket som möjligt av det som var relevant 

för studien samt inte följa något färdigt schema. Planeringen som jag förberedde inför 

besöken var att tänka igenom och planera olika områden inom förskolan som kan behöva 

fokuseras djupare kring. 

 

Observationerna innefattade även inventeringar av miljöerna på förskolorna som inkluderades 

i studien. Inventeringarna gick till som så att jag gick runt i lokalerna för att utifrån egna 

erfarenheter ta in och reflektera kring eventuella brister eller bara upplevelser som skapades i 

miljön. Utifrån dessa upplevelser och tankar som dök upp kunde jag välja att komplettera med 

fler observationer samt formulerar om samt lägga till intervjufrågor.  

 

5.3 Intervjuer 
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) i Ahrne och 

Svensson (red.) (2015) förklarar att kvalitativa intervjuer kan anpassas utifrån situationen och 

utvecklingen av intervjutillfället för att få en bredare bild (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

2015, s. 36).  

 

Min tanke var att göra observationerna och inventeringarna först för att sedan kunna reflektera 

någon dag kring mitt material och sedan färdigställa och komplettera intervjufrågorna för att 
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få just en bredare bild. Genom detta tillvägagångssätt tillkom det frågor kring tänkbara 

situationer som jag utifrån egna erfarenheter ser som möjliga hinder för barnen men som inte 

dök upp under observationerna. Detta gjorde att jag istället kunde få pedagogernas perspektiv 

på situationerna och vetskapen kring hur de ser barnen hantera situationerna.  

 

Jag valde att göra två olika sorters intervjuer. På den ena förskolan gjordes go/walk along 

intervju där vi gick runt på avdelningen och pratade om miljön och tillgängligheten. Go/walk 

along intervju beskriver Göransson (2012) som promenadintervju och menar att det är en 

metod för att se hur personen som intervjuas orienterar sig i miljön. Detta för att se hur 

personen i fråga rör sig eller tar sig fram i och runt miljö och material (Göransson 2012, s. 

37). På den andra förskolan gjordes intervjuer utifrån en färdigställd mall med öppna frågor, 

enskilt i ett rum. 

  

5.4 Urvalsgrupp 
Förskolorna som valts för undersökningen har valts utifrån ett intresse av organisationen från 

min sida. Först tog jag kontakt med en förskolechef för ett område som jag var intresserad av 

och efter kontakt valde förskolechefen sedan att kontakta arbetslagsledaren från två förskolor 

för att få klartecken. Anledningen till att förskolechefen valde just de förskolor hen valde är 

osäkert, däremot kan jag tänka mig att den ena av förskolorna valdes med vetskapen av att det 

går ett barn med en funktionsvariation där och förskolechefen var intresserad av att ta del av 

resultatet som studien kan uppvisa.  

 

Två förskolor ingick i studien men till en början fanns en öppenhet kring att eventuellt fler 

förskolor skulle inkluderas men efter insamlandet av material såg jag att det räckte med att 

inkludera två förskolor i denna studie. På förskola 1 går det 78 barn och arbetar 12 pedagoger. 

På denna förskola fick jag inför första observationstillfället vetskapen om att det går ett barn 

med en funktionsvariation. Detta bidrar till att barnet en del av dagen är beroende av att 

använda en rullator för att ta sig fram. 

Förskola 2 har 26 barn och 7 pedagoger. Förskolan ligger på bottenvåningen i ett höghus och 

är därför inte byggd för att vara en förskola från början.  

  

5.5 Genomförande 
I startgroparna tog jag kontakt med förskolorna och förklarade undersökningens syfte och 

tillvägagångssätt. Någon dag senare besökte jag förskolorna med informationsbrev till 
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pedagoger och föräldrarna samt blanketter för godkännande av delaktighet gällande barnen i 

undersökningen. När blanketterna var insamlade bokade jag in tider för observationerna samt 

intervjuerna med pedagogerna. 

 

Jag valde att dela upp observationerna under ett par dagar där jag då stannade flera timmar 

varje dag. Sammanlagt antal timmar för observationerna uppkommer till mellan 15-18 timmar 

per förskola. Jag hade i förväg bestämt att dela upp mina observationer rum för rum för att i 

färdigställandet av resultatet kunna göra det så tydligt som möjligt. Jag valde även att 

fotografera miljöerna för att kunna reflektera kring dessa djupare i efterhand. Efter första 

observationstillfället genomförde jag mina inventeringar av miljöerna för att se om det fanns 

delar som jag själv reagerade kring och i så fall kunde lägga större fokus på vid 

nästkommande observationstillfälle. Detta var för att ta vara på mina egna svårigheter och 

erfarenheter om hur och var eventuella brister brukar framkomma. Jag gick runt i miljöerna 

flertalet gånger för att ta in så mycket som möjligt. Detta för att granska miljö, material och 

inredning.  

 

Någon dag efter observationerna valde jag att genomföra intervjuerna. Efter tips av min 

handledare valde jag att analysera mina observationer för att på det sättet ställa frågor utifrån 

observationerna och få en bredare frågeställning och fördjupa mitt material. Dessa intervjuer 

genomfördes på olika sätt. På förskola 1 gjorde jag go/walk along intervjuer där vi gick runt 

på två avdelningar och pratade om miljöerna och hur pedagogerna såg på miljön och 

tillgängligheten. På förskola 2 gjordes en intervju utifrån en färdig mall med öppna frågor. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att lättare kunna återkomma till 

materialet under bearbetningen. Två intervjuer färdigställdes under en och samma dag medan 

en tredje intervju delades upp på två dagar på grund av diverse möte etc som upptog 

pedagogens tid. Sammanlagd tid för intervjuerna mellan 20-40 minuter. 

 

5.6 Analys 
Efter varje observationstillfälle, inventering samt intervju satte jag mig så fort som möjligt ner 

för att skriva ner tankar som dykt upp under tiden. Jag gick genom mitt material och valde att 

dela upp det med att först renskriva resultatet för att sedan reflektera kring det och analysera 

det. Detta gjordes även för att eventuellt kunna ändra mitt tillvägagångssätt till nästkommande 

tillfälle om det skulle behövas. 
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För att göra det så tydligt som möjligt så delade jag upp materialet utifrån varje rum och 

redovisade resultatet efterhand detta kompletterades sedan med intervjuerna där jag valde ut 

delar som kopplas till tillgängligheten och där valde jag att skriva en kortare analys efter varje 

citat. 

 

5.7 Etiska överväganden 
För att hålla ett etiskt förhållningssätt i forskningen finns det fyra centrala forskningsetiska 

principer att följa. Här följer en förklaring till principerna samt hur jag har använt dessa under 

studiens gång. 

  

Informationskravet är en av de principer en ska följa och förhålla sig till. Vetenskapsrådet 

förklarar att en inför undersökningen ska informera om dess syfte (Vetenskapsrådet 2002, s. 

7). I startgroparna av undersökningen har förskolan samt berörda pedagoger informerats kring 

undersökningen och dess syfte att undersöka. Information till föräldrar har även gått ut inför 

observationstillfällena. 

  

En andra forskningsetisk princip att förhålla sig till är samtyckeskravet som vetenskapsrådet 

beskriver som en valfrihet att som deltagare själv få bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Deltagandet har under arbetets gång varit frivilligt vilket 

påpekats i informationen som skickats ut tillsammans med enkäterna samt i 

informationsbrevet till föräldrarna. 

  

Konfidentialitetskravet är den tredje principen som beskrivs och innebär att uppgifter om alla 

deltagare är konfidentiell och personuppgifter förvaras säkert så ingen obehörig kan ta del av 

dessa (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). 

Förskolorna och alla deltagare i undersökningen är och kommer förbli anonyma. Detta 

förklaras i informationsbladet och efter färdigställandet av empirin kommer enkäterna samt 

övrigt inhämtat material att kasseras.  

 

Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet som innebär att insamlade uppgifter om 

deltagarna endast får användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Som 

beskrivits ovan kommer enkäterna samt övrigt material att kasseras efter färdigställandet av 

studien och därför enbart användas till denna forskning.  
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6. Tidigare forskning 
I detta stycke presenteras relevant forskning för undersökningens område. Jag har valt att 

presentera sådant som kopplas direkt till tillgängligheten på förskolan. Jag beskriver kortfattat 

vad deras studier handlar om och studiernas resultat.   

 

6.1 Tillgänglighet för alla i skolan 
Eva Skogman (2012) skriver i sin undersökning Tillgänglighet för alla i skolan om 

tillgängligheten för alla barn i förskolan och skolan. Författaren gör en kartläggning utifrån 

spsm´s förhållningssätt och fokuserar mest på barn med funktionsnedsättning. I sitt arbete 

fokuserar Skogman (2012) inte enbart på den fysiska miljön utan också på den sociala samt 

pedagogiska miljön (Skogman 2012, s. 1-3). Metoden för undersökningen har varit enkäter 

som fyllts i av lärare och pedagoger samt för att få en djupare insyn förklarar Skogman (2012) 

att metoden kompletterades med tio intervjuer.  

Författaren beskriver begreppet tillgänglighet och förklarar att begreppet inte är tydligt 

definierat men beskriver att ordet innebär full delaktighet och inkludering (Skogman 2012, s. 

3).  

 

Resultatet för förskolans fysiska tillgänglighet visar på god tillgänglighet på lekplats samt i 

lekrum medan matsalen fick sämre resultat. I intervjuerna visade det sig också att 

pedagogerna hade väldigt lite att säga om just den fysiska miljön då det inte var något som de 

hade reflekterat kring. Författaren förklarar att förskolans och skolans fysiska miljö är en 

grundförutsättning för tillgängligheten och påpekar att studiens resultat visar att den fysiska 

tillgängligheten är relativt god i förskolans och skolans värld.  

 

6.2 Tillgänglighet för barn med funktionsnedsättning i förskolans utomhusmiljö 
Ekström och Svensson (2014) fokuserar i sin studie Tillgänglighet för barn med 

funktionsnedsättning i förskolans utomhusmiljö på tillgängligheten i utomhusmiljön för barn 

med funktionsnedsättning. Detta utifrån pedagogernas samt förskolechefernas perspektiv där 

de sedan inkluderar kommunens syn. Kommunen inkluderas för att synliggöra hur eventuella 

brister hanteras. Metodvalet för undersökningen var att intervjua fyra förskollärare, två 

förskolechefer samt en pedagogisk utvecklare på kommunen som är inriktad på just 

förskolans utomhusmiljöer.  
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I sin undersökning kommer Ekström och Svensson (2014) fram till att förskollärarna och 

förskolecheferna anser att gårdarna ska vara tillgängliga och varierande för alla barn. Däremot 

förklarar författarna att resultatet visar att förskolegårdarna inte är tillgängliga för alla barnen 

och att det finns skillnad på hur en tänker kring tillgängligheten. Exempelvis tar endast en 

förskollärare upp begränsningarna som kan tillkomma för ett barn med funktionsnedsättning 

under vintertiden.  

 

I resultatet visar det sig att delaktigheten mycket beror på hjälpen från pedagogerna och de 

menar att om barnen kunnat klara utomhusaktiviteterna mer självständigt hade delaktigheten 

ökat. Resultatet visar alltså att bristerna som finns i utomhusmiljöerna begränsar barnens 

självständighet samt deltagande. 

 

6.3 Förskolans fysiska miljö: den fysiska miljöns betydelse för barns lärande i förskolan, 

ur förskollärares perspektiv 
I denna studie undersöker Clare Buckland (2015) förskolans fysiska miljö och dess påverkan 

för barns lärande. Författaren använder kvalitativa intervjuer då syftet med studien är att göra 

granskningen genom förskollärares perspektiv. I sin studie intervjuar Buckland (2015) fem 

förskollärare och resultatet i studien visar att förskollärarna ser möjligheter till lärande genom 

den fysiska miljön. Däremot påtalas även problemområden då miljön ska anpassas efter varje 

barn och med stora barngrupper skapar det svårigheter att anpassa efter alla barn på förskolan. 

De menar att en miljö som funkar för ett barn kanske inte funkar för ett annat eller att det 

fungerar ena dagen för att nästa dag inte fungera alls. Förskollärarna i studien påtalar också att 

förskolans trånga lokaler bidrar till svårigheter i utformandet av verksamheten och den fysiska 

inomhusmiljön som barnen vistas i. 

 

7. Resultat och analys  
I detta kapitel presenteras resultatet indelat i olika delar utifrån rummen som observerats och 

inventerats. Varje del beskriver först observation och inventering och i analysdelen diskuteras 

resultatet med hjälp av citat från intervjuerna med pedagogerna. Detta för att styrka mina 

observationer och inventeringar.  

 

För att underlätta i strukturen benämns förskolorna som förskola 1 respektive förskola 2. 

Pedagogerna är benämnda som pedagog 1 och pedagog 2 från förskola 1 samt pedagog 3 från 

förskola 2.  
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7.1 Observation och inventering - Hall och entré 
Entrén och ingången till hallen på förskola 1 var i jämn höjd utan trappor eller andra hinder.  

Hallarna känns små med hyllor och klädhängare som var placerade i barnens höjd. 

På- och avklädningen får tas i omgångar.  

Barnen klär på sig själva och det finns en sittbänk som barnen använder som hjälpmedel att 

stå på om de behövde nå saker på sina hyllor.  

På storbarnsavdelningen har man på barnens hyllor en tygpåse hängande med barnens 

extrakläder medan det på mellanavdelningen finns lådor uppe på hyllorna till extrakläder. 

När barnen är klara sitter de vid dörren och väntar på att de andra ska bli klara för att sedan gå 

ut.  

 

Förskola 2 ligger på bottenvåningen av ett hyreshus. Det är en port med en trappuppgång som 

har en ramp för barnvagnar/rullstol etc.  

Hallen är liten och trång vilket gör att barnen ofta går i omgångar när de klär på sig alternativt 

använder ett annat utrymme vid på- och avklädning.  

Hyllorna är anpassade efter barnens höjd förutom hyllorna med barnens extrakläder som sitter 

högre upp. Här hjälper en pedagog när barnen försöker nå sina lådor. 

 

7.1.1 Analys av hall och entré: 
Förskola 1 har tillgängliga hallar där hyllorna är i barnens höjd vilket gör det lättare för 

barnen att klara på- och avklädningen på egen hand. Däremot är hallen trång och barnen 

måste klä på sig eller av sig i omgångar. I hallarna finns sittbänkar som tyvärr är otympliga 

vilket gör det svårt för barnen att flytta runt. De är väldigt bra i den mån att barnen kan 

använda den för att klara på- och avklädningen mer självständigt samt sitta på den men då 

enbart i omgångar samt oftast enbart barnen som har hyllorna nära den. Om hallarna varit 

större hade fler bänkar varit optimalt för att fler barn skulle kunna ges möjlighet att använda 

den som hjälpmedel.  

 

På en av avdelningarna på barnens hyllor fanns det tygpåsar till barnens extrakläder vilket gör 

att barnen självständigt når och har möjlighet att byta utan att behöva be om hjälp. På den 

andra avdelningen samt på flesta förskolor finns extrakläderna i lådor högst upp på hyllorna, 

då oftast inte inom räckhåll för barnen utan där behöver då barnen antingen hjälpmedel såsom 

en stol eller en pedagog. Denna enkla detalj i form av tygpåsar ökar barnens självständighet. 
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Citat 1: 

Hallen är väldigt liten och trång och smal. Man tar ju inte alla på en gång. 

Förut hade man dom ju ganska högt, för att overaller inte skulle ta i och allt men 

man måste ju det för att de ska ha en möjlighet att nå. 

Vi har ju inte korgar utan vi har sådana här till extrakläder, en påse och då når 

alla. Då når man sina extrakläder. Och de kan byta själv och då sitter de oftast 

här. Nu kan de säga ”jag har blöta strumpor” och få svaret ” ja men gå och byt” 

och då kan de göra det själv. 

 

Pedagog 1 beskriver hallen och hur på- och avklädningen fungerar. Hallen är liten och på- och 

avklädning får tas i omgångar. Hen beskriver också hyllorna i hallen och hur det numera är 

mer i barnens höjd än tidigare. Nu är det mer tillgängligt för barnen för att öka 

självständigheten. Pedagog 1 beskriver hur de införskaffat påsar till barnens hyllor där de 

förvarar barnens extrakläder. Detta för att barnen självständigt ska kunna byta kläder med 

mera vid behov. Jag ser det som att pedagogerna i förskolan visar på förståelse kring miljön 

och materialets tillgänglighet för att skapa självständiga barn. 

 

Observationernas och intervjuernas resultat är ungefär likvärdiga i den mån att hallarna känns 

små och trånga. Det blir en problematik vid på- och avklädning då det inte ges tid till barnen 

för att träna på att klara momentet självständigt.  

 

Citat 2: 

Om man skulle ha barn med särskilda behov, då är hallen kanske, den är bättre 

men kanske inte helt funktionell, till exempel den där bänken om man håller på 

och flyttar den, det tar ju rätt mycket yta. Då skulle man behöva tänka på nån 

annan form av sittplats för barnen medan de klär av och på sig. 

Det är för smalt för att tänka på om man skulle inkludera alla, man får ta i 

omgångar, oftast i tre omgångar. Både in och ut. 

 

Här beskriver pedagog 2 hur förskolan inte är helt optimal om ett barn med rullstol skulle 

börja på förskolan. Inkludering av alla barn minimeras och momentet måste tas i omgångar. 

Vilket försvårar lärmöjligheterna. 
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Citat 3: 

 De flesta klarar av att nå kläderna själva. 

Det bästa hade varit om alltihop va lite lägre men då måste man nästan ha en 

bredare hall. För då kan man även sänka ner det så barnen kan nå även det här. 

Man tänker ju på det kompetenta barn och då ska barnen ju även komma åt sina 

kläder. Det ställer till problematik, verkligen. 

 

Pedagog 2 förklarar att hen önskar sänka barnens hyllor mer än vad det är idag för att öka 

självständigheten. Det finns en medvetenhet kring barnens självständighet och det kompetenta 

barnet. Brinkkjaer & Høyen (2015) skriver att vi föds in i en värld som redan är skapt och 

uppbyggd och utifrån denna måste då individen i viss mån anpassas efter (Brinkkjaer & 

Høyen 2015, s. 62-63). Förskolan ska visserligen anpassas efter barnet och inte tvärtom men 

för att kunna anpassa den fysiska tillgängligheten måste vi först uppmärksamma det som 

skapar begränsningar. 

 

Citat 4:  

Det man får tänka på att detta var ju inte i åtanke att bli en förskola när det 

byggdes. Miljön förändras ju hela tiden och då kan vi i så fall anpassa den, vi 

ska ju anpassa den. 

 

Pedagog 3 förklarar att förskola 2 inte är byggd för att vara en förskola från början och av den 

anledningen kanske det är mindre utrymme i exempelvis, toaletter, hall etc. Hen påpekar 

däremot att miljön är anpassningsbar och det är deras jobb att se till att anpassa den till 

barnen. Här visar pedagogen på en medvetenhet kring miljön men oftast när en talar om just 

hur förskolan är uppbyggd blir det svårare att anpassa om begränsningar synliggörs. Det är 

oftast om det är flyttbara inredningsobjekt som en kan möblera om och öka tillgängligheten. 

När det kommer till uppbyggnaden är det svårare. 

 

Entrén på Förskola 2 med trappuppgången kan skapa svårigheter för de yngsta barnen. 

Pedagogerna påpekar att barngrupperna de har idag, med barn som inte är yngre än 2 år, 

klarar av trappan självständigt, men de har sett en problematik tidigare. 

Förskolan som inte är byggd för att vara just en förskola utan som lägenheter upplevs i vissa 

rum som litet och trångt. 
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Citat 5: 

Dörrkarmarna hade fått tas bort, kanske förstora dörrarna, bort med grindarna 

och mer utrymme. Jag vill ha bänk istället för stolar. Om vi skulle få en 

funktionshindrad så tror jag inte att det är omöjligt. 

 

Pedagog 3 beskriver åtgärder som hen ser skulle behövas ifall en rullstolsburen skulle börja 

på förskolan imorgon. Här beskrivs det dels att dörrarna är för smala och hade behövt breddas 

och skapa mer utrymme. Hallen är anpassad efter barnens nivå förutom hyllan med lådor för 

extrakläder, här hjälper dock pedagogerna till vid behov. Ibland kan de största barnen med 

hjälp av en stol nå extrakläderna självständigt. Annars tar barnen hjälp av en pedagog. 

 

Generellt för båda förskolorna är att hallarna är små och trånga. Det skapar svårigheter i 

vardagen och momenten som på- och avklädning måste tas i omgångar och försvårar lärandet 

som skulle kunna ske. Alla pedagoger som jag intervjuade påpekade vikten för barnen att nå, 

att nå sina kläder eller att nå materialet på förskolan. Detta skapar en självständighet och 

känsla av delaktighet och inkludering. Pedagog 2 beskriver att de tänker på det kompetenta 

barnet och förklarar då att barnen även måste kunna komma åt sina kläder självständigt. På 

denna förskola hade de utvecklat möjligheterna för barnens självständighet med påsar 

hängandes vid barnens hyllor istället för lådor på hyllorna som många förskolor idag har. 

 

7.2 Observation och inventering - Skötrum/toalett   
Toalett och handfat på förskola 1 var i barnens höjd, anpassat för de yngre barnen. Däremot 

var själva rummets storlek av den mindre storleken, toaletterna var smala och trånga. 

Deras skötrum var stort och rymligt, handfaten i barnens nivå och en trappstege upp till 

skötbordet. 

 

På förskola 2 var toaletterna som används (2 st) små och trånga samt är den ena inte anpassad 

till barnens höjd utan barnen använder pallar för att komma upp till toaletten samt handfat. 

I deras skötrum används en trappstege upp till skötbordet. 

 

7.2.1 Analys av skötrum/toalett 
Toalett och handfat var på förskola 1 de flesta toaletterna anpassade efter barnens höjd men 

däremot var toaletternas utrymme väldigt små och trånga. Vilket jag tänker skulle försvåra om 
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ett barn med rullstol skulle börja. Här hade anpassningar då behövts. Vid skötbordet fanns det 

en trappstege upp för att underlätta för pedagogerna som slipper tunga lyft. Det jag däremot 

reflekterade kring var hur tillgänglig denna trappstege egentligen är för alla barnen. Klarar 

alla barn av att klättra upp för denna? Eftersom den är på en småbarnsavdelning finns det en 

risk att de minsta inte behärskar klättrandet uppför och nerför denna stege. Detta kan resultera 

i onödiga påfrestningar för pedagogerna som måste lyfta barnen samt begränsar barnens 

självständighet i dessa aktiviteter. Ett alternativ här är att använda höj- och sänkbara skötbord 

där pedagogerna kan sänka bordet så barnen själva kan ta sig upp samt ner utan att känna sig 

beroende av en pedagog. 

 

Citat 6:  

Om man tänker på att inkludera alla, de som kan får verkligen träna på att kliva 

upp fast man finns ju med samt att krypa ner. Men det optimala som jag tänker 

för ergonomi för pedagogerna är ju höj- och sänkbara. 

Alla barnen kommer inte upp, det är de här med särskilda behov som har svårt 

och vi behöver hjälpa mycket mer. De får vi lyfta upp, de klarar inte ens av att ta 

det här steget på stegen och det känns lite otäckt när de inte har balans. De 

behöver träna men samtidigt det blir problematiskt, det är här vi behöver gå in 

och hjälpa lyfta. 

 

Pedagog 2 beskriver hur skötrummet ser ut på hens avdelning. Här klarar inte alla barn av att 

ta sig upp för trappstegen självständigt utan behöver hjälp alternativt till och med lyftas upp 

och ner. Pedagogen beskriver att det oftast är barnen som är i behov av särskilt stöd som inte 

bemästrar trappstegen. 

 

Brinkjær och Høyen (2015) beskriver hur fenomenologin vill skapa en medvetenhet kring ett 

visst fenomen innan det blir en upplevelse (s. 60). Jag tolkar det som att författarna menar att 

det är av vikt att som i undersökningens fall se problemet innan det skapas och blir till ett 

problem och en dålig upplevelse av individen, i detta fall barnet. Alltså att vi uppmärksammar 

bristerna i tillgängligheten innan barnen skapar erfarenheter kring de eventuella bristerna. Det 

är då i dessa erfarenheter som barnen skapar en känsla av sig själva i sin vardag och mötet 

med sin omvärld. 
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Citat 7: 

Alla barnen kommer inte upp, det är de här med särskilda behov som har svårt 

och behöver hjälpa mycket mer. De får vi lyfta upp, de klarar inte ens av att ta 

det här steget på stegen. 

 

Att skötbordet inte är höj- och sänkbara påtalas skapa brister i barnens självständighet. Alla 

barn bemästrar inte trappstegen upp till skötbordet vilket gör att pedagogen behöver lyfta upp 

barnen. Även om det påtalades att det är en bra motorisk träning för barnen så inkluderar den 

inte alla barnens självständighet. Sandberg och Vuorinen (2009) förklarar att förskolans 

fysiska miljö har en social, emotionell, kulturell och historisk dimension då den väcker 

minnen hos individen. Detta utifrån erfarenheter som ständigt utökas. Författarna beskriver att 

i varje miljö utvecklar barnen olika färdigheter och att det är i samspelet mellan miljöerna 

som barnen formar en så kallad platsidentitet. En platsidentitet förklarar Sandberg och 

Vuorinen (2009) vara individens upplevelser av miljöer som är viktiga för individen 

(Sandberg och Vuorinen 2009, s. 13).  

 

Denna beskrivning kopplar jag samman med begreppen intersubjektivitet och livsvärld där 

barnen skapar en medvetenhet kring sin plats i världen och sin vardag utifrån erfarenheter de 

ständigt utökar. Att inte bemästra trappstegen självständigt på grund av en eventuell 

funktionsvariation eller bara på grund av att barnen inte motoriskt kommit lika långt som de 

andra kompisarna skapar ett utanförskap där barnet kan känna sig annorlunda från övriga 

barn. Utifrån egna erfarenheter med en funktionsvariation som barn vill man inte synliggöras 

för sina svårigheter att klara sig självständigt, det är lätt att en blir utpekad. Även om det för 

pedagogerna kan verka som en liten detalj så kan det påverka barnets självkänsla och 

upplevda inkludering i miljön. Husserl (2004) förklarar hur individen upplever sig själv i sin 

omvärld med en medvetenhet om att denna inkluderar andra individer som även de upplever 

omvärlden och uppfattar den utifrån sina erfarenheter (Husserl 2004, s. 110-111). Det som jag 

tänker att författaren menar är att vi lever i samma värld men ser den utifrån våra egna 

erfarenheter. Jag kan med andra ord bara se min omvärld utifrån mina erfarenheter och 

medmänniskan utifrån sina. Detta kopplar jag samman med ovan beskrivna känsla som kan 

skapas hos barnet som inte självständigt behärskar trappstegen även om det hos ett annat barn 

eller pedagog inte ses som lika oövervinneligt. Barnet blir desorienterad i en miljö som tillhör 

hens vardag i ett moment som barnet vid upprepade tillfälle måste genomföra. Utifrån mina 
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erfarenheter skapar det i sig en medvetenhet hos barnet kring sina begränsningar där barnet 

kan uppleva sig själv som någon utanför normen. 

 

På förskola 2 beskrivs situationen kring trappstegen något annorlunda. 

Citat 8: 

Jag är sån som inte bär så barnen klarar det, även den minsta vi har. Men där 

håller jag en hand vid ryggen så hen inte ramlar bakåt. Det är viktigt för 

motoriken också att träna på det. 

Självklart skulle jag vilja ha ett höj- och sänkbara skötbord men trappstegen ser 

jag inte som ett hinder. Barn ska få träna på sin motorik och vi är där som stöd. 

 

Pedagog 3 beskriver hur de på förskola 2 hanterar situationen vid blöjbyte och hur barnen 

klarar av trappstegen. Hen beskriver hur barnen klarar detta ibland med stöd för att inte ramla 

ner. Pedagogen nämner att höj- och sänkbara skötbord hade varit önskvärt men hen ser inget 

hinder med de som används idag utan väljer att se utmaningen och träningen för motoriken. 

Problematik skulle uppstå om det kommer ett barn med funktionsvariation som då inte 

bemästrar trappstegen självständigt.  

 

Generellt kan en tänka sig att det är bra träning för motoriken men då ska den inkludera alla 

barn och inte riskera utanförskap eller skapa känsla av att inte bemästra momentet 

självständigt. Om det nu visar att barn i behov av särskilt stöd på den ena förskolan inte 

bemästrar trappstegen kanske det enbart är en tillfällighet att barngruppen på den andra 

förskolan klarar det. Jag ser det som en brist i barnens tillgänglighet och alternativ borde ses 

över för att öka inkluderingen och tillgängligheten för alla barnen.  

 

7.3 Observation och inventering - Torg/Stora lekrummet 
På förskola 1 var det en stor dörröppning in till ett stort lekrum. 

Här finns en berättarhörna med fullt med kuddar på golvet. Det finns även en liten skärmvägg 

som skapar en avgränsning av rummet till en hemvrå. I anslutning till denna hemvrå finns en 

legohörna. Bordet som är vid legohörnan är stort men barnen använder bordet flitigt vid 

skapande samt sparar sina byggen på detta bord, det ses inte som ett hinder. 

 

Det finns en kub med en hylla som är byggd till en bil. Denna är populär och leks flitigt med 

av barnen. På kubens tyg visas en stor bilväg kopplat från en projektor. 
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Barnen leker med lego vid bordet och med kuddarna i myshörnan samt i hemvrån. Lekytor 

finns och barnen kan röra sig obehindrat.  

 

Lekrummet på förskola 2 är stort med tillgängligt material i barnens höjd. Detta rum är öppet 

och tillgängligt för alla barngrupper. Det finns inga bord och rummet har en stor matta mitt i 

rummet. I detta rum finns mjuka och hårda klossar, lego och tågbana samt ljusbord och 

magneter och även en tv. 

 

7.3.1 Analys av torg/lekrum 
På förskola 1 var detta ett större lekrum med så kallade rum i rummet med sina olika hörnor. 

Dörrarna var borttagna så ingången till lekrummet var stor, rymlig och inbjudande. 

Pedagogerna förklarar att det funnits dörrar tidigare men att de valdes att ta bort för att öka 

tillgängligheten. 

 

 Det fanns kuddar i en så kallad berättarhörna som barnen lekte en del i, även hemvrån och 

legohörnan användes flitigt. Materialet var i barnens nivå men däremot var legohörnan lite 

trång med ett stort bord sett till ytan. Även här skulle ett uppfällbart bord vara bra för att öka 

ytan samt tillgänglighet men samtidigt används bordet till att spara byggen etc. Här blir det 

praktiska materialet så som bord och stolar det som minskar tillgängligheten och pedagogerna 

får skapa lekyta genom att möblera på särskilda vis.  

 

Citat 9: 

Det är lite trångt runt borden men det funkar. Vi har tittat på uppfällbara bord 

men det är ju rätt dyrt. Här skulle det vara väldigt smidigt för man blir väldigt 

låst till vad man kan göra 

 

Pedagog 1 beskriver ett av rummen och menar att det är lite trångt runt bordet men påpekar att 

det inte begränsar barnen i deras framkomlighet. Hen förklarar att uppfällbara bord skulle 

vara smidigt att införskaffa men förklarar att det är en ekonomisk fråga. I övrigt känns ytorna 

stora och rymliga, så lekmöjligheterna finns och jag upplever inga större hinder i 

tillgängligheten.  

 

På förskola 2 används lekrummet som en gemensam yta av alla avdelningar. Här är materialet 

tillgängligt på barnens nivå och bjuder in till olika aktiviteter. Det är en väldigt stor och öppen 
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yta utan bord eller hyllor som stör framkomligheten. Barnen kan variera leken och använda 

olika material. 

 

7.4 Observation och inventering - Ateljé/ matsal: 
I dessa rum på förskola 1 finns olika aktiviteter för barnen samt även en plats för måltiderna. 

Här finns det ateljématerial samt möjlighet till spel, iPad och rita. I detta rum finns det på 

storbarnsavdelningen även en snickarhörna. Bord som inte kan fällas upp vilket kan 

minimerar lekytan samt kan påverka framkomligheten.  

 

Materialet är tillgängligt för barnen och i höjd med barnens nivå. Det finns en diskbänk på 

båda avdelningarna som barnen använde dagligen för att tvätta händerna, denna var barnen 

tvungen att använda stolar eller pallar till för att nå upp till kranen. Denna var alltså inte 

anpassad för barnen men användes ändå dagligen. Barnen använder också borden för att sitta 

och spela iPad. 

 

På förskola 2 fanns det på varje grupps hemvist en ateljéhörna med material tillgängligt för 

barnen. Hyllor högre upp finns men det är mest för förvaring av material och tas ner vid 

önskemål. 

 

7.4.1 Analys av ateljé/matsal 
Materialet är tillgängligt i barnens nivå. Det finns möjligheter för olika aktiviteter.  

I övrigt kring just detta rum på förskola 1 skulle uppfällbara bord vara en möjlighet för att 

skapa större lekytor. Det känns nämligen trångt runt borden på framför allt en av 

avdelningarna och blir svårare att ta sig fram smidigt mellan borden. Det skulle vara 

smidigare att ha uppfällbara bord som kunde tas bort tillfälligt när de inte används. 

Vid första observationstillfället var borden placerade på ett sätt men vid nästa tillfälle var det 

ommöblerat i detta rum. Borden var flyttade och enligt mig till ett mer praktiskt ställe. Det 

skapades en bättre framkomlighet i rummet. Jag tror inte att min närvaro och mitt 

observerande av tillgängligheten bidrog till förändringen men jag tror det generellt visar på ett 

tänk kring miljön och tillgängligheten. Det märks tydligt att det finns en medvetenhet kring 

tillgängligheten och ett tänk bakom att man försöker möblera så tillgängligt som möjligt. Jag 

tänker att en anledning till detta skulle kunna vara att förskolor idag oftast har en pedagogista4 

                                                             
4 Pedagogista – en utbildad pedagogisk utvecklare 
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kopplat till sig och det märks att pedagogerna har anammat detta tänk om miljöernas 

möjligheter i den pedagogiska verksamheten. 

 

Det andra som jag reagerade på var diskbänken som användes av barnen vid ateljén, den var 

inte anpassad efter barnens höjd men användes ändå dagligen. Däremot hittar barnen ofta 

lösningar själv för att lösa problemen som de möter. I detta fall använde barnen stolar för att 

nå upp. Däremot ser jag begränsningar om det kommer ett barn som inte kan använda sig av 

en pall eller stol som hjälpmedel. Detta med att barnen ofta hittar egna lösningar kopplar jag 

till Ahmeds (2006) beskrivning av att en när en infinner sig i ett desorienterat tillstånd ofta 

pekar mot att närma sig att vara orienterad. Jag tror att individer, barn likaväl som vuxna, 

strävar efter en självständighet och finna lösningar när tillgängligheten brister.  

 

7.5 Observation och inventering - Byggrum 
Detta rum är fullt med plastklossar som barnen bygger mycket med.  

När barnet med rullator kommer in i rummet hjälper övriga barn till att skapa framkomlighet. 

Barnen visar stor hänsyn och vilja till hjälpsamhet. 

I detta rum finns även lådor med byggmaterial, overhead, lastpall. Det finns en öppen yta att 

bygga på. Det enda hindret är att rummet har en liten dörröppning vilken jag upplever som 

trång.  

 

7.5.1 Analys av byggrum 
Detta rum var det rum som jag såg barnen använda mest under observationerna.  

Här lekte barnen med plastklossar men även annat byggmaterial, overhead etc.  

I rummet fanns det öppna ytor att bygga på och en sak som jag reflekterade kring var att 

barnen visade en stor sammanhållning när barnet med rullator kom in i rummet. Då flyttades 

material för att skapa tillgänglighet och möjlighet för delaktighet i samspelet.  

Det som jag såg som bristande var dörröppningen som upplevdes som trång. 

 

7.6 Övriga observerande och analys 
Det fanns andra delar av förskolans miljöer som jag reflekterade kring både under 

observation, inventering och intervjuerna. Det var flera gånger som jag reflekterade kring 

förskolornas trånga dörröppningar inne på förskolan. 

 

 



 29 

Citat 10: 

Större dörröppningar hade ökat inkluderingen. 

 

Pedagog 2 påpekar att större dörröppningar på förskolan hade ökat förskolans inkludering och 

varit mer optimalt. När jag frågade pedagogerna om just dörröppningar bekräftades mina 

funderingar och pedagogerna höll med om att dörröppningarna ses som smala och trånga. 

Från en av hallarna på förskola 1 finns en smal dörröppning som leder till en annan 

avdelnings hall. Denna dörröppning reagerade jag på då den är väldigt smal. Det finns dock 

andra vägar att ta från hallen men jag anser att dörröppningen ändå borde vara större. 

 

Citat 10: 

Barnets stora stol som hen har när hen äter går inte genom här, en period åt vi 

frukost här och då går inte stolen genom här. Då satt barnet ibland på vanlig stol. 

Den är ju inte så bred, öppningen. 

 

Pedagog 1 beskriver denna smala dörröppning på förskolan. Idag används inte denna 

dörröppning lika mycket när det kommer till flytt av barnets stol (barnet som använder 

rullator har en speciell stol som används vid matsituationerna). Men tidigare begränsades 

flytten av stolen mellan avdelningar, pedagogen förklarar att stolen inte går genom och ibland 

fick barnet då använda vanlig stol istället. Här fanns alltså tidigare begränsningar där barnet 

fick anpassa sig efter förskolans brister i tillgänglighet när hens matstol inte kunde tas med in 

på en annan avdelning.  

 

Pedagog 2 påpekade att det fanns brister i anpassade miljöer för barnet med rullator inne på 

de andra avdelningarna som barnet rör sig runt i under morgonen samt eftermiddagen när 

förskolans avdelningar slås samman. 

 

Citat 11: 

Det är svårt för hen att ta sig fram här inne eftersom hen behöver hjälp med sitt 

redskap. Det blir en problematik för barnet här inne, även om det inte är hens 

avdelning så har vi öppna dörrar så. Uppfällbara bord hade varit det mest 

optimala, många förskolor har börjat med det. 
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Pedagog 2 beskriver att deras avdelning inte är helt anpassat när det kommer till möbleringen 

och barnet som använder rullator. Uppfällbara bord ges som förslag som skulle kunna öka 

framkomligheten för barnet i fråga. Detta ser jag som bristande då barnet måste ges möjlighet 

att röra sig obehindrat på hela förskolan, speciellt om det är så att avdelningarna slås samman 

under vissa perioder varje dag.  

 

Jag tänker att denna situation kan bidra till att barnet känner sig desorienterad i sin vardag när 

det skapas svårigheter med hens rullator när tillgängligheten brister i den mån som pedagogen 

påtalar. Ahmed (2006) beskriver hur känslan av att infinna sig i ett desorienterat tillstånd kan 

påverka självförtroendet (Ahmed 2006, s. 157). Den ovannämnda situation kan inge en känsla 

som missgynnar barnet i dennes tillit till sin egna förmåga som förskolan ska sträva efter att 

utveckla och inte begränsa som sker i detta fall. Mina egna erfarenheter av att som barn men 

även idag som vuxen möta hinder i min dagliga vardag är något som påverkar ens självkänsla 

negativt. Idag har jag som vuxen mer kunskap om hur och vem jag kan kontakta för att påtala 

bristerna. Som barn på förskolan är det inte lika lätt att se det som fel eller brister i 

omgivningen utan en ser det som att felet ligger hos en själv och att det är du som inte är 

anpassad för miljön. Ahmed (2006) ifrågasätter om det är så att upplevelsen av kroppslig 

desorientering är ett tecken på vad hon benämner som ”dis/organization” (Ahmed 2006, s. 

158). Författaren förklarar det som följande: 

Is disorientation a bodily sign of ”dis/organization,” as the failure of an 

organization to hold thing in place? What do such moment of disorientation tell 

us? (Ahmed 2006, s. 158) 

Författaren beskriver hur begreppet visar på ett misslyckande i organisationen. Det är här jag 

tänker att förskolan måste anpassas efter alla individer och inte tvärtom för att skapa 

fullständig tillgänglighet och för att inte riskera att ett barn får känslan av att vara 

desorienterad i sin vardag på förskolan eller riskera att sänka barnens självkänsla. Under min 

skolgång var det oftast vuxnas förhållningssätt gentemot mig som bidrog till att min 

självkänsla sänktes. Exempelvis när pedagoger eller lärare påtalade eller ifrågasatte om jag 

orkade gå promenaden eller behövde sätta mig och vila. Även om detta gjordes av omtanke 

för mig så blev det genant och jag svarade alltid att det inte behövdes fast det egentligen 

kanske gjorde det. Jag ville inte ses som annorlunda utan vara en del av gruppen. Jag har 

aldrig själv sett mig som någon som avviker från normen, framför allt inte när jag var barn. 

Oftast när jag fick känslan av att vara avvikande var när vuxna ifrågasatte vad jag klarade av. 
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Genom att påtala det så bekräftade dem att de såg mig som annorlunda, vilket jag nu som 

vuxen ser kan ha påverkat min självkänsla och tron på mig själv negativt.  

 

Därav ser jag vikten av att anpassa förskolan till alla barn och inte tvärtom. Ett 

tillvägagångssätt utifrån mitt egna exempel skulle kunna vara att som pedagog i förväg tänka 

till kring aktiviteten ifall den inkluderar alla, behärskar alla barn denna promenad, behöver vi 

gå en kortare etc.  

 

Det är just detta som bidragit till att jag valt att skriva om detta ämne. Medvetenheten om 

tillgängligheten i framförallt våra allmänna miljöer måste förbättras. Om de är till för att 

nyttjas av alla människor ska de även vara tillgängliga för alla former av funktionsvariationer 

från första början och inte behöva anpassas i efterhand. 

 

 

7.7 Sammanfattning av resultatet  
Sammanfattningsvis kan vi se att det finns både för- och nackdelar i förskolornas fysiska 

tillgänglighet. De rum som jag såg som mest bristande samt möjliga hinder i barnens 

självständighet var hallarna samt toalett och skötrum. Dessa observationer bekräftas även av 

pedagogerna då det påtalas om hur större hallar hade ökat inkluderingen och gett möjlighet att 

träna barnen i att klä på och av sig själva. Även möjligheten till ändringar runt möbleringen 

samt inredningen för att öka tillgängligheten hade varit möjliga om hallarna varit större till 

ytan. 

 

Det som diskuterades mest när det kom till förskolornas skötrum var trappstegen upp till 

skötbordet och huruvida barnen klarar detta moment självständigt. På förskola 2 påtalade 

pedagogen att barnen klarade av trappstegen självständigt men den begränsar om ett barn med 

rullstol eller liknande skulle börjat på förskolan.  

 

Jag väljer att ge ”om ett barn med rullstol skulle börja imorgon” som exempel då jag anser att 

förskolan samt samhället ska ha kommit så långt att det inte ska behöva tänkas om 

möjligheten finns för en rullstolsburen att välja denna förskola. Förskolan ska vara förberedd 

och anpassad för alla barn. 
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På förskola 1 beskrivs svårigheterna med trappstegen mer och pedagogen beskriver hur de har 

barn på förskolan som inte klarar av att klättra upp. Pedagogen förklarar att det mest är barn 

med någon slags funktionsvariation och att en pedagog då måste lyfta upp barnet. Här ser vi 

exempel på brister som begränsar barnens möjligheter till självständighet. Båda förskolorna 

påpekar att höj- och sänkbara skötbord hade varit mest optimalt för att inkludera alla barnen i 

att klara sig självständigt i detta moment. Detta har analyserats och diskuterats utifrån 

begreppen inom fenomenologin och hur begränsningarna kan skapa erfarenheter hos barnen 

när självständigheten inte inkluderar alla barnen.  

 

Jag har använt egna erfarenheter utifrån en bakgrund med funktionsvariation och hur detta 

kan bidra till en känsla av kränkning och sänkt självförtroende. Utifrån resultatet ser jag att 

det finns delar som begränsar barnens självständighet på förskolan och som dessvärre kan ses 

som utpekande. Dessa som beskrivits ovan i form av att inte alla barn klarar självständigt att 

ta sig upp för trappstegen i skötrummen är exempel som begränsat barnen. Frågan en kan 

ställa sig är hur denna situation upplevs av barnen i fråga samt hur enkelt det kan undvikas 

genom att införskaffa höj- och sänkbara skötbord. 

 

En annan detalj som reflekterades kring tillsammans med pedagogerna var dörröppningarna 

på förskolan. Många dörröppningar var smala och jag tänkte flertalet gånger och pedagogerna 

påpekade att de önskade att de skulle breddas för att öka förskolans inkludering.  

 

När det kommer till rum till för lek och skapande var ytorna större med tillgängligt material. 

Kanske det kan vara så att tillgängligheten och yta prioriterats till rum där barnen tillbringar 

den mesta av tiden under dagen. Om det fanns hinder och begränsningar i dessa rum var det 

oftast möbleringen samt borden som önskades vara uppfällbara för en ökad framkomlighet. Så 

tillgängligheten ökar i rum som är till för olika leksituationer och skapande men minskar i 

rum som är till för mer praktisk omsorg så som i hallen för på- och avklädning samt i skötrum 

för blöjbyte och hygien. Det som tyvärr riskerar att gå förlorat är viktiga lärmoment som 

kunde skapats om barnen ges möjlighet till självständighet, inte minst i hallen samt den 

viktiga aspekten av att känna delaktighet och inkludering i alla förskolans moment för att 

skapa en positiv jag-känsla. 

 

Det går även att se i resultatet att barnen ofta är benägna att finna lösningar när 

tillgängligheten begränsas. Detta visar ett positivt tänk och problemlösning. Det som också 
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går att se i resultatet är att förskolornas uppbyggnad har en relativt tillgänglig miljö men det 

finns begränsningar som skulle kunna vara problematiska om ett barn med rullstol skulle 

börja. 

 

Pedagogerna som intervjuades anser jag har en god insyn när det kommer till barnens 

tillgänglighet och möjlighet till självständighet. Det påtalades flera gånger hur de tänker på 

möbleringen och hur de såg bristerna i ovannämnda rum. Under intervjuerna visade 

pedagogerna att de ständigt reflekterar kring miljöns tillgänglighet och hur dem kan förändra 

miljön utifrån barngruppens behov och förskolans tillgänglighet.  

 

8. Slutdiskussion 
Undersökningens syfte var att granska den fysiska tillgängligheten på förskolan för alla barn 

och om det finns brister som begränsar barnens självständighet. Syftet var även att se 

pedagogernas syn på tillgängligheten. Detta utifrån ett fenomenologiskt perspektiv där fokus 

låg på begreppen intersubjektivitet och livsvärld. Jag valde även att inkludera Sara Ahmeds 

(2006) begrepp desorienterad för att belysa hur barnens jag-känsla av erfarenheter i sin 

omvärld och vilken medvetenhet som skapas kring barnets plats i samhället. 

 

Resultatet visar på både för- och nackdelar i förskolans miljö när det kommer till den fysiska 

tillgängligheten och barnens självständighet. Pedagogerna som deltagit i undersökningen visar 

god insikt när det kommer till barnens tillgänglighet och deras rättigheter att ges möjlighet att 

utvecklas och lära sig självständigt. Ett exempel på den goda insynen är tänket kring barnens 

tillgänglighet i hallen genom att de infört tygpåsar istället för lådor högre upp på hyllorna. 

Pedagogerna förklarar att det är just för att barnen ska känna självständighet när det kommer 

till ombyte etc.  

 

Under observationerna och inventeringarna upplevde jag vissa begränsningar när det kommer 

till den fysiska tillgängligheten. Ett exempel var förskolornas hallar som upplevdes trånga och 

små. Detta skapade begränsningar i på- och avklädningen då dessa oftast fick tas i omgångar. 

Pedagog 2:  

Det är för smalt för att tänka på om man skulle inkludera alla, man får ta i 

omgångar, oftast i tre omgångar. Både in och ut. 
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När barnen ska ut måste de kläs på i flera omgångar vilket gör att pedagogerna inte alltid 

hinner ge barnen tid att träna på just på- och avklädningen utan får hjälp av pedagogerna för 

att skynda på proceduren. Den fysiska miljön blir också lidande då en annan pedagog påpekar 

att hen hade velat sänka hyllorna för tillgänglighetens skull men ser det som omöjligt då 

hallen är för smal och trång. Detta kopplar jag till Ekströms och Svenssons (2014) resultat 

som visar att delaktigheten beror på hur mycket hjälp barnen kan få från pedagogerna. I denna 

situation blir barnen beroende av pedagogens hjälp och organiserande för att få momentet 

fungerande. Även Buckland (2015) beskriver hur trånga lokaler påverkar förskolans 

tillgänglighet och försvårar arbetet i flera situationer. 

 

Något annat som påtalades och diskuterades flertalet gånger tillsammans med pedagogerna 

samt något jag observerade var dörröppningarna som många gånger var väldigt små. Denna 

detalj upplevde jag som möjlighet till ett hinder om exempelvis ett barn med rullstol skulle 

börja imorgon.  

 

Sammanfattningsvis ser en att resultatet visar på brister i hall, skötrum samt dörröppningar. 

Rum för lek och skapande såsom torg/lekrum, byggrum och ateljé är större till ytan och mer 

tillgänglig. I dessa rum är det mest inredningen som på några ställen minskar 

framkomligheten, exempelvis runt bord och hyllor. Här önskas uppfällbara bord.  

 

Pedagogerna ser jag som medvetna kring betydelsen för tillgängligheten i förskolans 

inomhusmiljö. De visar ett reflekterande förhållningssätt när det kommer till tillgängligheten 

och provar sig fram för vad som kan fungera för barngruppen.  Skogmans (2012) studie 

visade resultatet även där att lekrummet var tillgänglig medan matsalen fick sämre resultat. 

Det som skiljer våra resultat åt är att Skogman (2012) beskriver hur pedagogerna inte 

reflekterat mycket kring den fysiska miljön. I min studie visar pedagogerna god reflekterande 

förmåga när det kommer till den fysiska miljön och dess tillgänglighet.  

 

8.1 Metoddiskussion 
Jag är medveten om att min egen bakgrund samt egna erfarenheter av begränsningar i 

tillgänglighet under min uppväxt men även idag som vuxen bidrog till hur observationerna 

togs in och hur inventeringen av material granskats. Dock ser jag det som positivt då jag tror 

att just mina erfarenheter kan bidra till att jag ser sådant som andra utan min 

funktionsvariation inte ser eller reflekterar djupare kring. Exempelvis hur smidigt det är att ta 
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sig runt på förskolan, finns det hinder att snubbla på eller halka till på, eller är underlaget 

besvärligt och svårt att gå på, påverkas balansen etc. 

 

En annan sak som kan vara värt att påpeka är att jag när jag gjort observationerna samt 

inventeringarna då inhämtat materialet utifrån min bakgrund med mina erfarenheter. Detta gör 

att tankarna riktar in sig på barn utan eller med mer fysiska funktionsvariationer som är 

avvikande gentemot normen. Exempelvis har jag inte haft tankar på barn med synskada etc. 

Jag har dock i största mån försökt tänka på den fysiska tillgängligheten för alla barn men tror 

att mina erfarenheter bidrar till att studien riktats åt ett håll och då med barn som har liknande 

funktionsvariation.  

 

När det kommer till metoden fick jag under ett handledningstillfälle tips om de så kallade 

go/walk along intervjuerna som gjordes i denna undersökning. Jag valde att testa dessa på en 

förskola medan jag på andra förskolan valde sittande intervju med en färdig mall. Nu i 

efterhand känns det som att de gående intervjuerna gav mest utifrån vad studiens syfte hade 

att undersöka. Jag ser dock inte den sittande intervjun som bristfällig i den mån att det 

påverkat resultatet, enbart att jag kunde fått mer detaljerat material om jag genomfört 

intervjuerna på likadana tillvägagångssätt.  

 

9. Vidare forskning 
Jag valde i min undersökning att fokusera på den fysiska tillgängligheten i inomhusmiljön. Ett 

område för vidare forskning skulle kunna vara den fysiska tillgängligheten för alla barn i 

utomhusmiljön. Exempelvis hur förskolans gård är uppbyggd för alla barnen eller finns det 

delar i miljön som begränsar barnen i deras delaktighet. Forskning finns kring pedagogers 

samt ledningens syn på utomhusmiljön tillgänglighet men det skulle vara intressant att se vad 

observationer hade visat.  

En annan infallsvinkel som skulle vara intressant är att ta in barnens perspektiv i studien. Så 

varför inte en studie som granskar förskolans tillgänglighet utifrån barnens perspektiv.  
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11. Bilagor 
 

Information till vårdnadshavare  

 

Hej! Mitt namn är Thomas Karleskans och jag läser sista terminen på förskollärarutbildningen 

på Södertörns högskola. 

Det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete. 

Ett område som jag finner intressant att undersöka är den fysiska tillgängligheten för alla 

barnen på förskolan. 

Det som jag kommer fokusera på är om det finns hinder eller begränsningar för barnen i den 

dagliga verksamheten och hur det i så fall påverkar barnens delaktighet och inkludering. 

 

Jag kommer i början på november att utföra observationer på ert barns förskola och både 

pedagoger och barn förblir helt anonyma. Det material som samlas in görs genom 

fältanteckningar samt intervjuer med pedagoger (denna del inkluderar inte era barn). 

Deltagandet är frivilligt. 

 

Inför mina observationer behöver jag ert, vårdnadshavares, godkännande. 

Jag är därför tacksam om ni kan fylla i blanketten och lämna till en pedagog på förskolan 

gärna så fort som möjligt. 

Vill ni inte att ert barn deltar i undersökningen så meddela detta till en pedagog. 

 

Har ni övriga frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig 

Thomaskarleskans@hotmail.com 

 

Tack för hjälpen för att jag ska kunna färdigställa detta examensarbete. 

Med vänliga hälsningar 

Thomas Karleskans 
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Blankett för godkännande av vårdnadshavare 

 

Härmed godkänner jag/vi att _____________________ deltar i undersökningen (och förblir 

anonym). 

 

Underskrift vårdnadshavare: _____________________   _______________________ 

 

Lämna in så fort som möjligt till en pedagog på förskolan. Vill ni inte att ert barn deltar 

så meddela även detta till en pedagog så fort som möjligt. 

 

Tack på förhand 

Med vänlig hälsning, Thomas Karleskans 

 

  

  

  

 


