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Sammanfattning 

 

I denna studie undersöker vi hur förskolegårdar är tillgängliga för barn med 

funktionsnedsättning utifrån förskollärarna och förskolechefernas perspektiv samt hur 

kommunen ser på detta. Hur eventuella brister hanteras, så att alla barn kan vara delaktiga i 

aktiviteter på förskolegården. En central del i denna studie är tillgänglighet, som är en viktig 

del av förskolans verksamhet. Är inte utomhusmiljön tillgänglig för barn med 

funktionsnedsättning så kan de inte vara delaktiga på samma villkor. Pedagogerna är en viktig 

del att få barn med funktionsnedsättning delaktiga i aktiviteter på förskolegården även olika 

hjälpmedel kan vara till stöd för detta. För att få fram ett resultat har vi intervjuat fyra 

förskollärare, två förskolechefer och en pedagogisk utvecklare på kommunen som är inriktad 

mot förskolors utomhusmiljöer. Vi har valt att göra denna studie för att det är av intresse att 

känna till hur förskollärare, förskolechefer och kommun upplever förskolans utomhusmiljö. 

Detta är något som inte diskuteras särskilt ofta utan fokuset ligger mest i att få inomhusmiljön 

tillgänglig för barn med funktionsnedsättning. 

 

Enligt tidigare forskning är det viktigt med tillgänglighet för att öka delaktigheten och 

valfriheten för barn med funktionsnedsättning. För att barn med funktionsnedsättning ska få 

den stimulans de behöver så är det viktigt att förskolegården är tillgänglig.  

Resultatet som framkommit utifrån intervjuerna visar att förskollärarna upplevde att 

förskolegårdarna inte var tillgänglighetsanpassade för barn med funktionsnedsättning vilket 

de hanterade på olika sätt. Genom intervjuerna har vi även kommit fram till att det kan vara 

skillnad på hur man ser på tillgänglighetsperspektivet. Ett sätt kan vara att se på tillgänglighet 

genom att alla barn ska ha möjlighet till att ta sig runt på förskolegården. Ett annat sätt kan 

vara att det ska finnas möjlighet att ta sig runt på gården men även fram till lekredskapen för 

att kunna vara delaktig. 

 

Nyckelord: Utomhusmiljö, tillgänglighet, funktionsnedsättning, delaktighet, hjälpmedel. 
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1. Inledning 

 

Det är viktigt att förskolans utomhusmiljö uppfattas som intressant och möjlig att utforska för 

barnen. På samma gång som förskolans utomhusmiljö har blivit en viktigare del i barns 

uppväxtmiljö så tycks planeringen av dessa miljöer ha blivit sämre under senare decennier 

(Mårtensson, 2004, s. 132). Hur förskolans utomhusmiljö är utformad betyder mycket för 

barn med funktionsnedsättning och kan vara avgörande för om ett barn kan delta eller inte i 

samspelet på förskolegården (Harvard, 2006, s.17). Trots detta läggs inte så mycket fokus på 

att göra utomhusmiljön tillgänglig för alla barn, utan det största fokuset ligger på hur man 

tillgänglighetsanpassar inomhusmiljön. Utevistelsen är en viktig del av den dagliga 

verksamheten i förskolan och att alla barn ska kunna vara delaktiga, det är viktigt men det är 

svårt att få till utifrån hur förskolegårdar ser ut. Detta är en mycket relevant fråga i förskolans 

verksamhet, något som framgår av läroplanen; 

 

“Förskolans uppdrag är att barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. 

Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (Lpfö 98/2010, s.7). Barnkonventionen 

(UNICEF, 2009) artikel 23.1. säger “ konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt 

eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållande som 

säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i 

samhället”.  

 

Pedagogerna är en viktig del för att möjliggöra aktivt deltagande i förskolans verksamhet för 

barn med funktionsnedsättning. Genom att titta på den fysiska tillgängligheten på 

förskolegårdar utifrån pedagogernas perspektiv så får man en större förståelse för hur de 

upplever förskolegården och hur de hanterar situationen om förskolegården inte är tillgänglig 

för barn med funktionsnedsättning. Det är också av intresse att titta på kommunens 

perspektiv, hur de ser på förskolegårdars tillgänglighet för barn med funktionsnedsättning och 

vad kommunen kan göra om gårdarna inte är tillgängliga. Genom en ökad förståelse för hur 

pedagoger och förskolechefer samt kommunen upplever förskolegårdar utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv kan vi öka vår medvetenhet kring hur man kan göra en förskolegård 

tillgänglig för alla barn vilket vi anser är något som hör till att vara en professionell 

förskollärare. Av de erfarenheter som vi tillägnat oss under den VFU vi haft under 
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förskollärarutbildningen har vi märkt att det inte finns så många förskolegårdar som är 

tillgänglighetsanpassad för barn med funktionsnedsättning. I föreliggande arbete vill vi 

undersöka detta närmare. 
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2. Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolans personal upplever förskolegården, 

om/hur den är tillgänglighetsanpassad för barn med funktionsnedsättnings möjlighet att lära 

och utvecklas samt undersöka hur kommunen tänker kring tillgängliga förskolegårdar. Dessa 

frågeställningar utgår vi ifrån i denna studie. 

 

 Hur ser förskollärarna och förskolecheferna på förskolans utomhusmiljö utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv? 

 Hur hanterar förskollärarna tänkbara brister? 

 Hur ser förskollärarna på barns möjligheter att vara delaktiga i aktiviteter i förskolans 

utomhusmiljö? 

 Hur tänker en representant från kommunen kring förskolors utomhusmiljö? 
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3. Bakgrund 

 

När man ska anlägga en förskolegård finns det olika lagar man måste förhålla sig till. En lag 

som finns för hur utemiljön ska utformas är plan och bygglagen (PBL, SFS 2010:900). I kap 

8. 9 § punkt 5 och 6 samt 10-12 § och 15-16 §§ anges det att det finns olika krav på 

anordningar för friytor för lek och utevistelser, samt att det finns krav på att lekplatser och 

dess utrustning ska underhållas så att det begränsar risken för olycksfall.  Där står det också 

skrivet att allmänna platser och tomter ska utformas så att personer som har en nedsatt rörelse 

eller orienteringsförmåga ska kunna ha tillgänglighet och kunna använda dem. Boverkets 

(BRR, BFS 2011:5-ALM 2) 6 § föreskrift handlar om tillgänglighet på anläggningar och 

allmänna platser som gäller vid en ny anläggning som t.ex. lekplatser, dessa platser ska kunna 

användas av de barn och föräldrar som har nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga, fast alla 

redskap behöver inte vara tillgängliga för dem.  Det finns även olika lagar om vad personer 

med funktionsnedsättningar har rätt till, till exempel hjälpmedel för att ta sig fram som rullstol 

eller rullator. I Hälso - och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 3b § står det till exempel 

"När det finns olika hjälpmedel tillgängliga ska landstinget ge den enskilde möjlighet att välja 

det alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget ska tillhandahålla det valda hjälpmedlet, 

om det med hänsyn till den enskildes behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som 

befogat".  
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4. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer vi först ta upp vår teoretiska utgångspunkt sociokulturellt perspektiv 

för att sedan komma vidare till begreppen samspel och delaktighet. Sedan kommer det 

centrala begreppet tillgänglighet att beröras, för att slutligen ta upp om funktionsnedsättning.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij
1
 ansåg att samspel mellan människor inte bara är en metod för att främja lärande 

och utveckling utan han ansåg att samspelet var själva lärandet och utvecklingen. Det är via 

samspel barnet får lära sig vad som finns att veta. "Jag lär mig tillsammans med andra" 

(Strandberg, 2006, s.11). Förskolor där det finns ett bra samspel mellan barn och barn, och 

mellan barn och vuxna skapar "en kraftfull plattform" för barnens lärande och utveckling 

(Strandberg, 2006, s. 47- 49). Enligt Säljö (2000, s.18) är samspel mellan individer ett fokus i 

ett sociokulturellt perspektiv. Vi har valt att utgå utifrån ett sociokulturellt perspektiv där 

lärande sker i samspel med andra därför att utomhusmiljön utgör en arena för just detta. 

Därför är det viktigt att alla barn kan vara delaktiga i de aktiviteter som sker på 

förskolegården. I svenska förskolor är det en självklarhet med utevistelse som är med i det 

dagliga schemat precis som till exempel vila och samling (Mårtensson, 2004, s. 20).  

 

Skogman (2004, s.23) anser att alla människor har någon förmåga till aktivitet. Att vara 

verksam och aktiv är en del av att vara människa. Hur barn med funktionsnedsättning ska få 

utöva denna förmåga hänger på vilka möjligheter till aktivitet som finns. Dessa 

aktivitetsmöjligheter sammanhänger i sin tur med hur förskolor och omsorger är organiserade 

och vilka aktiviteter som erbjuds. Wormnæs (1995, s. 306) tar upp att man ska ha barnet med 

funktionsnedsättnings möjligheter i tankarna när man planerar olika aktiviteter. Barnen måste 

få tillfälle att vara delaktiga i olika aktiviteter som kan ge dem möjlighet till erfarenheter och 

upplevelse, samt att barnen ska få använda sina färdigheter och resurser. Det är bra att planera 

passande aktiviteter då det finns vissa aktiviteter som barn med funktionsnedsättning inte kan 

vara delaktiga i. Molin (2004, s. 61) tar upp att delaktighet betyder att man tar del av 

någonting. Det kan vara en aktivitet, i en social gemenskap eller i en uppgift på förskolan. 

Den som är med och löser uppgiften får många gånger känna känslan av tillhörighet som kan 

vara en viktig del av delaktigheten. Mårtensson (2004, s.134) anser genom en medveten 

                                                           
1
 En psykolog, pedagog och filosof som har varit inflytelserik inom den moderna 

utvecklingspsykologin och pedagogiken. Upphovsman bakom det sociokulturella 

perspektivet. 
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utformning av förskolegården och barns delaktighet kan man tillföra funktioner och former 

som barnen har användning för i leken och deras utveckling. För barn med 

funktionsnedsättning är det viktigt med kombinerad omväxling och mångfald i miljön och det 

krävs en tydlig struktur och instruktioner för leken.  

 

Enligt Wandin och Ås (2007, s. 22) beskrivs utomhusvistelsen för vissa barn med 

funktionsnedsättning som den svåraste stunden under dagen när det kommer till delaktighet. 

De andra barnen rör sig snabbt på gården och det kan vara svår framkomlighet. Speciellt 

vintertid kan det vara svårt för barn med hjälpmedel på hjul att ta sig fram. Det är viktigt att 

förskolegården blir skottad något som även Harvard (2006, s. 74) tar upp i boken "Mer åt fler 

på lekplatsen". Brodin och Lindstrand (2008, s. 96) nämner däremot att alla barn kan delta 

utomhus och att det verkar som det är lättare för barn med funktionsnedsättning att bli 

inkluderade och få tillträde till leken. Det är för att i utomhusmiljön kan barn undersöka 

omgivningen utifrån egna förutsättningar och sin egen utvecklingsnivå. Brodin och 

Lindstrand (2014, s. 147) tar även upp i sitt kapitel i Anette Sandbergs (2014) bok Med sikte 

på förskolan att det tycks lättare för många barn med funktionsnedsättning att bli delaktiga 

och får tillträde till leken i en utomhusmiljö för att det finns större yta att röra sig på. Eriksson 

m.fl. (2007, s. 31) tar upp att förskolegården måste vara anpassad och göras tillgänglig för alla 

barn oavsett funktionsnedsättning. Närheten till toaletter och olika hjälpmedel för att 

underlätta barnens vardag är viktigt och skapar en trygghet för barn med 

funktionsnedsättning. Barn med hjälpmedel på hjul och barn med nedsatt syn behöver en 

tillrättalagd miljö för att underlätta förflyttningar. Det är viktigt att utomhusmiljön på 

förskolor ständigt ska kunna förändras utifrån barnen och de behov som finns. 

 

Enligt Almqvist m.fl. (2004, s. 144-145) så är det enklare för barn som har en lättare 

funktionsnedsättning att vara delaktiga i olika aktiviteter än för barn med en grövre 

funktionsnedsättning. Larsson (2013, s. 211) tar upp för att barn med funktionsnedsättning ska 

kunna känna och uppleva att de är delaktiga i aktiviteter med sina kamrater är det viktigt att 

ytan där aktiviteten sker är tillgänglig för alla barn. Brodin och Lindstrand (2014, s. 144-145) 

tar upp i sitt kapitel att barn som har grava funktionsnedsättningar och behöver hjälpmedel på 

hjul har ofta svårt att kunna delta aktivt i lekar med andra barn, då de inte kan förflytta sig 

själva till olika platser. Vilka åtgärder som man sätter in för att stödja barnets motoriska 

utveckling beror på funktionsnedsättningens omfattning och hur stora svårigheter det finns. 

Det är inte funktionsnedsättningen som är problemet utan det är de känslomässiga och sociala 



 
 

10 
 

konsekvenserna som funktionsnedsättningen medför. Wandin och Ås (2007, s. 14) tar också 

upp att genom att barnet kan ta sig till olika platser på förskolegården och visa vad den vill 

och inte vill så blir det lättare att hänga med de andra barnen i olika aktiviteter och vara 

delaktiga. För att barnet ska ha möjlighet att ta sig till olika platser krävs det att 

förskolegården är tillgänglighetsanpassad.  

4.2 Tillgänglighet 

Tillgänglighet har många olika aspekter och är ett väldigt komplex begrepp. För personer med 

funktionsnedsättning ska kunna delta i aktiviteter på samma villkor som andra så använder 

man generellt begreppet tillgänglighet, det gör man för att beskriva vad som krävs av personer 

med funktionsnedsättning. Det innebär att man ska kunna ta sig fram och vara delaktig i olika 

verksamheter. Tillgänglighet och rättighet är kopplat till varandra och alla ska ha rätt till att 

kunna ta del av vad samhället har att erbjuda oavsett funktionsförmåga, t.ex. utbildning, 

information, arbete, kunskap med mera. För alla människor är det viktigt med ökad 

tillgänglighet men för personer med funktionsnedsättning kan det vara nödvändigt (Glasare & 

Söderström, 2012).  

 

När man talar om tillgänglighet i byggd miljö både inomhus och utomhus så innebär det att 

alla ska ha möjlighet att kunna delta och ta del av aktiviteter på samma villkor oavsett 

funktionsförmåga (Handikappombudsmannen, 2004, s. 45). När man pratar om tillgänglighet 

i samband med personer med funktionsnedsättning, handlar det mestadels om den fysiska 

miljön till exempel om hissar, ramper och andra fysiska hinder i olika miljöer (Skogman, 

2004, s. 88). Det finns flera olika typer av tillgänglighet som bland annat fysik, 

kommunikativ, informativ och psykosocial. Fysisk tillgänglighet är som tidigare nämnt det 

fysiska i miljön både inomhus och utomhus. Kommunikativ tillgänglighet är hjälpmedel som 

finns för att kunna kommunicera. Att alla ska kunna ta del av olika former av information hör 

till informativ tillgänglighet och psykosocial tillgänglighet innebär att få bort negativa 

attityder och dåligt bemötande (Handikappombudsmannen, 2004, s. 38-39). Brodin och 

Lindstrand (2014, s. 148) skriver i sitt kapitel att om en lekmiljö ska vara inkluderande så 

måste det finnas tre faktorer tillgänglighet, aktivitet och variation. Det finns många lekmiljöer 

som erbjuder tillgänglighet, men det räcker inte bara med tillgänglighet för att miljön ska vara 

inkluderande. För att miljön ska vara inkluderande så bör barnet kunna vara delaktig i leken 

samt att barnet ska kunna välja aktivitet som passar bäst både av intresse och möjlighet att 

kunna delta. 
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Wormnæs (1995, s. 305-306) tar upp att det är viktigt att samarbeta med vårdnadshavare till 

barnet med funktionsnedsättning. Från förskolans sida är det bra om familjen känner till olika 

hjälporganisationer för att kunna skapa kontakt med andra familjer som också har barn med 

funktionsnedsättning. Det är viktigt med ett bra samarbete mellan vårdnadshavare, förskolan 

och andra vuxna som finns i barns omvärld för de är alla viktiga för barns lärande och 

utveckling och för att skapa en förskola som är tillgänglig för alla barn både inomhus och 

utomhus.  

 

Brodin och Lindstrand (2014, s. 146) skriver i sitt kapitel för att alla barn ska kunna vara med 

och leka utomhus så har man tillgänglighetsanpassat en del lekplatser för barn som har olika 

funktionsnedsättningar. Men det visar sig att det inte är så enkelt att tillgodose alla barns 

behov när det gäller att planera en lekplats för alla. För ett barn med funktionsnedsättning som 

behöver hjälpmedel på hjul är det bra med ett hårt underlag så de kan ta sig fram. Men för 

barn med andra funktionsnedsättningar eller ingen nedsättning så kan det vara bra med ett 

mjukt underlag så de inte gör sig illa om de ramlar. Ingegerd Harvard (2006, s. 79) tar upp att 

gångytan bör vara jämn, fast och halkfri. Det är svårt att ta sig fram i löst grus eller sand med 

hjälpmedel på hjul. Vid lekredskapen där det måste finnas fallskydd och där man samtidigt 

ska kunna komma intill med hjälpmedel på hjul behövs det ett underlag som är fast och mjukt 

på samma gång. Harvard (2006, s. 50) anser även att "klättermiljöer utomhus för barn med 

olika besvär bör kunna utvecklas mycket mer, i samarbete mellan barnsakskunniga och 

formgivare". Ibland kan det vara lämpligt eller nödvändigt för barn i rullstol att sitta kvar i 

rullstolen. För att de barnen ska få möjlighet att leka med sanden hade det varit en fördel om 

sandlådan var upphöjd från marken. Allra bäst hade varit om barnen kunde komma närmare 

och komma in under sandlådan med ben och knän (Harvard, 2006, s. 82).  

 

Det är en viktig fråga är hur man planerar och bygger lekplatser så att alla barn ska kunna ha 

tillgång till uteleken tillsammans med sina kamrater. Man löser ofta problemet genom att 

barnet får personliga hjälpmedel eller en assistent, istället för att ge miljön en bättre 

förutsättning så att barnen kan leka tillsammans (Brodin & Lindstrand, 2014, s. 148). När 

barn med funktionsnedsättning ska delta i aktiviteter på så lika villkor som möjligt kan det 

underlätta med bra hjälpmedel. Hjälpmedel av olika slag räknas till den fysiska miljön, 

hjälpmedel skapar tillgänglighet för barn med funktionsnedsättning. Avsaknaden av 

hjälpmedel kan göra att barnen hamnar utanför (Wandin & Ås, 2007, s. 22). För att göra ett 

barn med funktionsnedsättning delaktig i flera aktiviteter så gäller det att de finns olika 
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hjälpmedel och att miljön är anpassad efter dessa barn (Wormnæs, 1995, s. 306). Hjälpmedel 

kan användas för att underlätta omgivningen för en person med funktionsnedsättning. Man 

kan ersätta eller kompensera en persons nedsättning med ett hjälpmedel. För att någon med 

funktionsnedsättning ska ha möjlighet att bli självständig kan man använda hjälpmedel för att 

träna nedsatta funktioner (Svensson - Höstfält, 2011, s. 139-140). Det finns lagar och regler 

som stödjer att barn med olika funktionsnedsättningar har rätt till hjälpmedel. Det kan vara 

allt från rullstolar, hörapparater, datorer och anpassade hjälpredskap i hem och förskola. 

Habiliteringen kan låna ut specialpedagogiskt material till barn och ungdomar (Larsson, 2013, 

s. 83). Brodin & Lindstrand (2014, s. 147) skriver i sitt kapitel att man vill sträva efter att alla 

barn ska både ha tillgång till och kunna vara med och leka i förskolan. Då gäller det att 

pedagogerna kan hjälpa barnen att hitta på lekar där de finns möjligheter för ett barn med 

funktionsnedsättning att kunna delta samtidigt som barnets hjälpmedel blir intressant för de 

andra barnen.  

 

I denna studie används begreppet funktionsnedsättning då skillnaden mellan begreppen 

funktionsnedsättning och funktionshinder är att en person som har en nedsatt fysisk, psykisk, 

intellektuell eller neuropsykiatrisk förmåga har en nedsättning. Ett funktionshinder uppstår i 

en miljö där en person med funktionsnedsättning inte får det stöd eller den hjälp som behövs 

för att fungera i vardagen (Larsson, 2013, s. 10-11).  

 

I läroplanen finns det flera riktigtlinjer att följa när det kommer till barn i behov av särskilt 

stöd och förskolans miljö.  land annat ska  arbetslaget samarbeta för att erbjuda en god miljö  

för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika 

skäl behöver stöd i sin utveckling .  essutom ska förskolan ge barnen en tr gg miljö  som 

samtidigt lockar och utmanar till aktivitet och lek. Den ska väcka barnens intresse för att 

undersöka omvärlden. Barnen ska även möta vuxna som ser till varje barns möjligheter och 

som är engagerad i samspelet med både barngruppen och den enskilda individen. 

Förskolechefen har ett särskilt ansvar för att förskolans verksamhet utformas så att varje barn 

får de utmaningar, det särskilda stöd eller den hjälp de behöver samt att förskolan ska utforma 

en lärandemiljö där varje barn får tillgång till material för lärande och utveckling (Lpfö, 

98/2010). 
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5. Ansvarsfördelning  

 

Vi har under arbetets gång ansvarat för olika delar av arbetet.  

Ronja Svensson har skrivit bakgrunden och Lisa Ekström har skrivit metoden men vi har hela 

tiden reflekterat tillsammans. Delen om tidigare forskning har vi skrivit tillsammans men har 

fokuserat på olika delar. Ronja Svensson har fokuserat på begreppen tillgänglighet och 

hjälpmedel medan Lisa Ekström skrivit om funktionsnedsättning och utomhusmiljön. 

Sedan delade vi även upp intervjuerna så vi hade ansvar för en förskola var, vi kände att det 

skulle bli effektivare för arbetet om vi fokuserade på en förskola var. Vi ansvarade själva för 

att få till intervjuerna på vardera förskola med förskollärare och förskolechefen för förskolan. 

Ronja Svensson har även tagit kontakt med en pedagogisk utvecklare på kommunen som är 

delaktig i utformandet av förskolors utomhusmiljö för att få en intervju. Vi var dock båda två 

med under alla intervjuer för att vi båda skulle kunna ta del av samma information. För att få 

fram resultatet så bestämde vi tillsammans olika teman som vi skulle utgå ifrån när vi 

analyserade intervjuerna. Därefter har vi skrivit våra egna stycken i resultatet. Diskussionen 

och slutsatsen har vi utformat tillsammans efter gemensam reflektion. 
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6. Metod   

 

6.1 Datainsamling 

Vi har använt intervju som metod. De frågor (Bilaga 1-3) vi har ställt i intervjuerna har varit 

relevant för att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Den litteratur som vi har 

använt oss av har varit relevant för vårt ämne. Vi har sökt litteratur på institutionens bibliotek 

med hjälp av bibliotekskatalogen sedan har vi använt olika databaser. Det fanns väldigt lite 

litteratur om vårt specifika ämne, hur förskolegårdar är tillgängliga för barn med 

funktionsnedsättning därför har vi använt oss av litteratur som har fokuserat på 

funktionsnedsättning, tillgänglighet och utomhusmiljön var för sig vilket också har varit 

relevant. 

 

6.2 Urval 

Vi har valt att intervjua två förskolor i mellansverige som arbetar speciellt med barn med 

funktionsnedsättning genom resursavdelningar. Dessutom har förskolorna vi valt att intervjua 

haft barn som haft behov av hjälpmedel på hjul vilket medförde att åtminstonde pedagogerna 

var insatta i tillgängligheten när det kommer till barn med funktionsnedsättning. Vi har 

intervjuat fyra förskollärare på två olika förskolor, en biträdande förskolechef, en förskolechef 

och en pedagogisk utvecklare på kommunen. 

 

6.3 Intervju som metod 

Intervju är när en eller flera personer ställer frågor till en annan person eller grupp. Den som 

intervjuar har planerat intervjun med en frågelista som man arbetar sig igenom eller en 

intervjuguide som består av frågeområden som ska täckas av. Man kan välja sig av intervju 

när man vill vara säker på att få svar från så många som möjligt (Kylén, 2004, s. 7-9). 

Förmågan att intervjua är en skicklighet som innefattar mer än bara fråga och svar. En 

lyhördhet behövs för att resultatet av intervjun ska bli så bra som möjligt för den som 

intervjuar och den som blir intervjuad. (Kylén, 2004, s. 18). Intervjuaren bör börja med frågor 

som ligger i utkanten av det centrala och kanske mest känsloladdade frågorna. De inledande 

frågorna bör få den intervjuade att må bra och känna sig trygg (Dalen, 2008, s. 31).  

 

Vi valde att använda oss av panelintervju när vi utförde våra intervjuer. Enligt Kylén (2004, s. 

22-24) är de tre vanligaste sätten att utföra en intervju på: parintervju - en intervjuare och en 

intervjuad, gruppintervju - en intervjuare och flera intervjuade, panelintervjuer - flera 
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intervjuare och en intervjuad. Tanken med panelintervju är att de som intervjuar tillsammans 

ska kunna belysa olika delar. Det är en huvudintervjuare som har ansvar för intervjun och ser 

till att den går framåt. Den andra kan ha olika roller till exempel kan den bara göra 

anteckningar och lyssna utan att avbryta. Dock kan situationen kännas besvärande för den 

intervjuade, om det upplevs som ett förhör. Det är viktigt att alla personer som ska medverka i 

intervjun presenterar sig med namn och vilken funktion man kommer ha under intervjun för 

att den intervjuade ska känna sig tryggare. Vi valde att använda panelintervju för att vi kände 

att det var viktigt att båda skulle vara delaktiga under alla intervjuer även om det var en som 

hade en mer styrande roll. Detta för den ena skulle kunna fokuserar på att ställa frågorna 

medan den andra kunde anteckna det av intresse. Vi upplever att detta fungerade bra och i en 

av intervjuerna fick vi inte möjlighet att spela in då personen kände sig osäker i den 

situationen och då var det en fördel att vi var två så den andra kunde anteckna svaren på 

intervjufrågorna.  

 

När man utför en intervju är det bra att föra anteckningar både som sammanfattning under 

intervjun och som grund för bearbetning och sammanställning. Direkt efter gäller det att gå 

igenom det man har skrivit och lägga till det man har glömt. Man kan även använda sig av 

bandspelare och den främsta fördelen med det är att man kan gå tillbaka och lyssna flera på 

vad den intervjuade verkligen har sagt. Nackdelar kan dock vara att bandspelare hämmar 

intervjun och att man måste lyssna på hela intervjun ytterligare gånger (Kylén, 2004, s. 40). 

Det var en stor fördel att kunna spela in intervjuerna för att i efterhand gå igenom vad som 

hade sagt, vi kunde jämföra med den intervjun då vi inte fick möjlighet att spela in. Vi fick 

inte ut lika mycket av den intervjun som av de andra intervjuerna när vi hade spelat in.  

 

6.4 Databearbetning 

För att bearbeta vår datainsamling har vi transkriberat våra intervjuer. Sedan har vi analyserat 

resultatet och då utgått från olika teman. De olika teman vi har utgått ifrån i analysen från 

intervjuerna med förskollärarna och förskolecheferna är tillgängligt eller inte, hur hanterar 

man situationen att det inte är tillgängligt, förslag på hur förskolegårdar kan bli tillgängliga 

och sista temat delaktighet. Den pedagogiska utvecklarens intervju analyserade vi separat.  

6.5 Etiska ställningstagande 

Vi informerade de vi intervjuade om vilket syfte studien har och gav dem valmöjlighet till 

deltagande. Vi talade även om att vi inte kommer att nämna namn på varken deltagare eller 



 
 

16 
 

förskola, de namn som nämns i resultatdelen är därför fiktiva. Dessutom frågade vi dem vi 

skulle intervjua om vi fick tillåtelse att spela in under intervjuns gång, vilket vi fick göra med 

alla utom en och det respekterade vi. 

Det första man bör göra är att informera den intervjuade om studien och vad intervjun 

kommer att handla om, hur resultatet ska användas och hur den ska dokumenteras, 

anteckningar/ljudinspelning. Etiska frågor bör även intervjuaren ta upp. Det kan handla om 

tystnadsplikt, anonymitet, hur länge intervjumaterialet kommer att bevaras och vilka som 

kommer ta del av materialet. Intervjupersonen har hela tiden möjlighet att avbryta intervjun 

om den inte längre vill delta (Lantz, 2007, s. 57). Om det hade hänt att en intervjuperson 

skulle avbryta intervjun mitt i och inte längre vilja delta skulle vi fråga om vi fick använda det 

material vi redan fått. Om personen inte vill ge sitt medgivande till detta skulle vi försöka få 

tag på en annan person att intervjua och även radera det material vi fått med respekt för att 

intervjupersonen inte längre vill delta. Skulle personen däremot ge sitt medgivande att 

använda materialet skulle vi använda det men vi skulle ändå försöka få tag på en till person att 

intervjua för att kunna få till mer material till vår studie.  
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7. Resultat 

 

Här nedan följer resultatet från de intervjuer som gjorts. Först kommer hur kommunen tänker 

och arbetar kring utomhusmiljön på förskolor utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Därefter 

kommer förskollärarnas och förskolechefernas upplevelser angående förskolegårdarnas 

utformning utifrån ett tillgänglighetsperspektiv att tas upp.  

 

Vi har intervjuat en pedagogisk utvecklare som är inriktad på utomhusmiljön, vi har valt att 

kalla henne för ”Eva”. Eva arbetar som pedagogisk utvecklare och det innebär att hon 

tillsammans med förskolechefen driver den pedagogiska utvecklingen på 11 förskolor. 

Tidigare har hon arbetat som trädgårdsmästare och förskollärare, hon har även arbetat som 

utomhuspedagog. För 2 år sedan fick Eva ett särskilt uppdrag där hon tillsammans med vård 

& bildning och ksu (kontoret för samhällsutveckling) skulle ta fram ett generellt program för 

förskolors utomhusmiljöer.  

 

Enligt Eva
2
 är utomhusmiljön en väldigt viktig plats för barnen och det är barnens största 

möjlighet till att leva ett hälsosamt liv. Eva berättar om man tittar på den tidigare forskningen 

om barns hälsa så är det tydligt att barnens utomhusmiljöer spelar stor roll då barnen behöver 

röra mer på sig idag. Hon nämner också att barns steg som det tar per dag minskar under 

lördagen och söndagen, barn måste idag ta 12 000 - 15 000 steg per dag och det är för att 

skelettet ska utvecklas så bra som möjligt. Det är under barnens förskoletid som de rör på sig, 

så då är det viktigt med en varierad förskolegård som kan erbjuda många olika aktiviteter. 

” e steg som barnen tar under sin dag på förskolan spelar roll för deras framtida hälsa” (Eva, 

2014-10-29). Förskolegården måste vara tillgänglig för alla barn oavsett hur ekonomin ser ut 

och det står i plan och bygglagen. Man ska alltid ta hänsyn till plan och bygglagen om man 

anlägger en ny förskolegård eller förbättrar en gammal förskolegård. Enligt Eva kan vintern 

vara ett problem för barn med funktionsnedsättning, förskolegården ska skottas och det ska 

finnas gångar så man kan ta sig fram. Men det är inte alltid att det sköts och då blir det ett 

hinder för barn med funktionsnedsättningar om de inte kan ta sig fram på förskolegården. Den 

del av förskolegården som är tillgänglig blir under vintern mindre tillgänglig. Eva tar också 

upp att om det finns gummiasfalt på förskolegården så ska man markera vart den börja så att 

                                                           
2
 ”Eva” pedagogisk utvecklare intervju den 23 oktober 2014 
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inte plogmaskinerna skottar sönder den. Ekonomin styr väldigt mycket vad man kan göra på 

förskolegården men tillgänglighet är inget som man kan välja bort. 

 

Det finns mycket visioner om hur man skulle kunna göra för att tillgänglighetsanpassa 

förskolegårdar på bästa sätt för alla barn. När man bygger nya förskolor försöker kommunen 

göra visionerna till verklighet, men på befintliga förskolor är det svårare att förverkliga 

visionerna. Här nedan får man ta del av Evas visioner. En varierad miljö med stor yta och att 

det finns något för alla barn ökar tillgängligheten. För att en förskolegård ska vara 

stimulerande ska det finnas lekredskap som är tillgängliga för alla oavsett om man har någon 

funktionsnedsättning eller inte. När man väljer gungor så är det bra att man väljer olika 

varianter så att alla barn kan få möjlighet till att gunga. Man kan till exempel välja 

kompisgungor, gungor som anpassade för barn med funktionsnedsättning och vanliga gungor. 

Eva nämner att genom att försöka lägga gummiasfalt vid lekredskapen så ökar delaktigheten 

för barn med rörelsenedsättning. Det är även viktigt att det finns olika möjligheter till 

motorisk träning. Löst material som stockar, backar, plankor, burkar och löst sly skapar 

möjlighet för alla barnen att konstruera egna lekmiljöer på olika sätt. Eva anser också att ha 

sandlandskap som är formade på olika sätt istället för fyrkantiga sandlådor skapar delaktighet 

mellan alla barn. Ett sandbord som är placerat nära kanten på sandlandskapet gör att barn med 

funktionsnedsättning har tillgänglighet att komma närmare sina kamrater och får känna 

delaktighet. Vatten är något som alla barn tycker om att leka med, så det är bra om det finns 

tillgång till vatten genom en pump och vattenränna där barnen själva kan reglera vattnet. Att 

ha en ateljé utomhus där det finns hårt underlag och bord ger möjlighet för alla barn att kunna 

skapa och konstruera av olika slag. Den pedagogiska utvecklaren nämner även att barn ska ha 

möjlighet till många kojor och även olika små hus och krypin där alla barn kan komma in och 

ut. Något som skulle öka valfriheten för barn med funktionsnedsättning är om det fanns flera 

förvaringslådor på lämpliga ställen på förskolegården så att alla barn kan ta fram eget 

lekmaterial själv och kan känna sig delaktiga när det ska plocka ihop lekmaterial.   
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Här nedan följer resultatet från intervjuerna med de två förskolorna. 

 

Igelkotten är en mellanstor förskola som ligger i mellansverige. Två av avdelningarna har fyra 

resursplatser för barn med funktionsnedsättning och det går 15 barn på varje avdelning. 

Resursplatser innebär att man tar emot barn med särskilda behov. Istället för assistenter så har 

förskolan en större personaltäthet. Förskolegården på Igelkotten är försedd med en 

skogsliknande naturmiljö men det finns också asfalt så man tar sig runt på förskolegården. 

Annat som finns är klätterställningar, gungor samt en sandlåda med ett högt sandbord i ena 

hörnet av sandlådan, det finns även ett förråd mitt på förskolegården. Dock tar man sig bara 

fram med hjälpmedel på hjul till sandlådan då det är asfalt runt den och till förrådet, medan 

det är grus runt de resterande lekredskapen. De som vi har intervjuat är två förskollärare som 

vi har valt att kalla ”Margareta” och ”Johan” och de har arbetat 6 respektive 8 år på förskolan. 

Johan är även utbildad till specialpedagog. Vi har även valt att intervjua den biträdande 

förskolechefen ”Elisabeth” på förskolan och hon har arbetat som förskolechef i 3,5 år och har 

ansvar för två förskolor i kommunen.  

 

Förskolan Ekorren är också en mellanstor förskola som ligger i mellansverige. En av 

avdelningar har resursplatser för barn med funktionsnedsättning på den avdelningen går 16 

barn och det finns fyra resursplatser för barn med funktionsnedsättning. Förskolegården är 

försedd med två stora klätterställningar med olika klättermoment och rutschkanor. Det finns 

även en kompisgunga (en stor gunga där fler barn kan gunga samtidigt) och två små lekhus. 

Vid alla lekredskapen är det sand eller grus. Det finns även en stor yta med asfalt och en 

slinga vilket innebär att man tar sig runt förskolegården med cyklar, vagnar eller hjälpmedel 

på hjul. Det finns även två sandlådor där man kan sitta och med ett bord i mitten av en av 

sandlådorna. De kanter och stolpar som finns på förskolegården är målade i starka färger för 

barn med synnedsättning. Det finns även en stor kulle på gården och upp för den leder en 

trappa med räcken på båda sidorna och även en bana med bildäck. De som vi har intervjuat är 

två förskollärare som vi valt att kalla "Kristina" och "Anders" och de har arbetat 2 respektive 

14 år på förskolan. Förskolechefen "Maria" har vi även intervjuat och hon har arbetat som 

förskolechef i 3 år och hon har ansvar över nio förskolor i kommun.  

 

Tillgängligt eller inte 

Förskolan Igelkotten  

Förskolegården är en plats som används i mycket en hög grad, pedagogerna väljer att vara 

mer utomhus än inomhus då det är kort om personal i nuläget, samt att det är lättare att hjälpa 
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varandra över avdelningarna när alla är ute. Utevistelsen sker minst en gång om dagen och det 

är mellan 1-1,5 timme. Det kan vara mer eller mindre beroende på väder och vind. 

Förskollärarna på förskolan Igelkotten anser att det är viktigt att en förskolegård ska vara 

varierad och att det ska finnas möjligheter till att göra olika aktiviteter och att den ska vara 

tillgänglig för alla barn oavsett funktionsförmåga. Förskolläraren Joh
3
an upplever att det är en 

fördel att ha en skogsliknad naturmiljö på förskolegården som de har, för det ger möjlighet till 

en varierad miljö, men samtidigt så kan det vara ett hinder för barn med funktionsnedsättning. 

Förskollärarna anser att utomhusmiljön inte är tillgänglig för barn med funktionsnedsättning. 

Förskolegården skulle behöva vara mer lättillgänglig med fler asfalterade ytor eller ytor som 

går längre intill lekredskapen, för att barn med funktionsnedsättning som har hjälpmedel på 

hjul ska kunna komma närmare de andra barnens lek. Om ett barn med hjälpmedel på hjul 

skulle vilja gunga så finns inte den möjligheten om inte någon av pedagogerna bär den dit, för 

barnet kan inte själv komma fram till gungan då den är placerad där det är grus. Margareta
4
 

berättar också att de just nu har ett barn med multifunktionsnedsättning och som inte alls kan 

gå. Eftersom utomhusmiljön inte är tillgänglig för barn med funktionsnedsättning så får 

pedagogerna bära barnet om den vill göra vissa aktiviteter och det blir ingen bra arbetsmiljö. 

Det är en krävande arbetsmiljö att arbeta i när det inte finns någon möjlighet för pedagogerna 

att få avlastning då de har det här barnet ute. Johan tar upp att det är barnets föräldrar och 

habiliteringen som får ge förskolan bättre förutsättningar då utomhusmiljön inte är 

tillgänglighetsanpassad för barn med funktionsnedsättning. Eftersom det är föräldrarna som 

får låna hjälpmedel av habiliteringen så blir det deras ansvar att se till att de kommer till 

förskolan. Johan upplever att det är väldigt konstigt att man inte har tillgänglighetsanpassat 

utomhusmiljön mer med tanke på att de har åtta resursplatser på förskolan. Margareta berättar 

att de länge har påpekat för förskolechefen att utomhusmiljön inte är anpassad för barn med 

funktionsnedsättning.  

 

Förskolechefens perspektiv på hurvida gården är tillgänglig eller inte är delvis en annan, hon 

anser att det beror på vilken funktionsnedsättning barnen på förskolan har och det kan variera 

från år till år. Hon säger att utomhusmiljön är tillgänglig för barn men inte barn med alla typer 

av funktionsnedsättningar, hon tillägger att är det något som saknas så får man se till att det 

                                                           
3
 ”Johan” förskollärare intervju den 21 oktober 2014 

4
 ”Margareta” förskollärare intervju den 21 oktober 2014 
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finns. Elisabeth
5
 har inte så mycket att säga om hur just utomhusmiljön på Igelkottens 

förskola är tillgänglig eller inte för barn med funktionsnedsättning.  

 

Förskolan Ekorren  

Barnen och pedagogerna använder förskolegården minst 1-1,5 timme dagligen. Båda de 

förskollärarna som intervjuades på förskolan Ekorren anser att det är viktigt att en 

förskolegård ska vara tillgänglig för alla och att alla barn i princip ska kunna göra samma 

aktiviteter även om det är på olika nivåer. De anser även att det är viktigt att de lekredskap 

som finns på gården till viss del är tillgängliga för barn med funktionsnedsättning. Anders
6
 

upplever att deras förskolegård är delvis tillgänglig på så vis att man tar sig runt på gården 

med hjälpmedel på hjul men att man inte tar sig fram till lekredskapen på grund av gruset som 

finns där av säkerhetsskäl. Han nämner även att på vintern kan det bli svårare för vissa barn 

med funktionsnedsättning att ta sig fram, då snön blir ett hinder. Det är viktigt att kommunen 

som har ansvar över snöröjningen kommer dit och skottar för att barnen ska kunna ta sig fram. 

Anders anser dock att detta inte sköts särskilt bra. Alla stolpar och kanter som finns på 

förskolegården är målande i starka kontrastfärger för att underlätta för barn med 

synnedsättning så de ska kunna orientera sig på gården och kunna urskilja olika nivåskillnader 

i miljön. Kristina
7
 upplever att de klätterställningar som finns på förskolegården inte alls är 

tillgänglig för barn med funktionsnedsättning. För att komma upp i klätterställningarna måste 

man antingen klättra på en liten klättervägg eller klättra i ett nät vilket kan vara en svårighet 

för barn med mindre utvecklad motorik. Hon upplever att det lekredskap som är mest 

tillgänglig för barn med funktionsnedsättning är kompisgungan de har på gården för att den är 

utformad på ett sätt som passar alla barn oavsett fysisk förmåga. Förskolegården är mer 

tillgänglighetsanpassad så att man ska kunna ta sig fram på de stora ytorna men vid 

lekredskapen är det inte tillgängligt alls.  

 

Det kan se olika ut år från år, vad som måste göras för att förskolegården ska bli tillgänglig 

för alla barn. Pedagogernas och förskolechefens perspektiv skiljer sig på så sätt att 

pedagogerna utgår från deras förskolegård medan förskolechefen talar generellt om 

tillgänglighetsanpassning av förskolegårdar för barn med funktionsnedsättning. På en 

förskolegård anser förskolechefen Maria
8
 att det är viktigt "att det finns en variation för alla 

                                                           
5
 ”Elisabeth” biträdande förskolechef intervju den 29 oktober 2014 

6
 ”Anders” förskollärare intervju den 28 oktober 2014 

7
 ”Kristina” förskollärare intervju den 28 oktober 2014 

8
 ”Maria” förskolechef intervju den 28 oktober 2014 
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barn oavsett fysisk och psykisk förmåga" och att miljön är lockande, stimulerande och lekfull. 

Maria som har ansvar över nio förskolor säger själv att hon är ganska osäker på hur gården på 

Ekorren egentligen ser ut ur ett tillgänglighetsperspektiv. Hon upplever att den är tillgänglig 

till viss del och utgår från att om det skulle vara något som skulle behövas åtgärdas så skulle 

hon få det återkopplat till sig från biträdande förskolechef, pedagogerna eller 

specialpedagoger. Maria tänker att det alltid går att göra förskolegården mer lättillgänglig för 

alla så att ingen exkluderas. Men på samma gång tar hon upp att om alla lekredskap på 

förskolegården skulle göras tillgängliga för alla barn hela tiden så skulle det inte finnas många 

lekredskap kvar på gården. Eftersom alla barn har olika behov så gäller det att ha varierande 

lekredskap så att det finns något för alla. Det är svårt att tillgänglighetsanpassa en 

förskolegård helt till alla barn då det finns många funktionsnedsättningar att ta hänsyn till, 

man får anpassa efter behov och efter de barn som går på förskolan just nu. 

 

Hur hanterar man situationen att det inte är tillgängligt 

Förskolan Igelkotten 

Nu när förskolegården på Igelkottens förskola inte är tillgänglig för barn med 

funktionsnedsättning så försöker förskollärarna att göra det bästa för barnen. De säger att de 

inte kan lösa alla problem men de kan göra det bästa av situationen. Ett exempel som de tar 

upp är att förskolan har cyklar som man kan sitta där bak på och för att barn som inte kan 

cykla ska bli delaktig i leken så spänner pedagogerna fast barnet bak på cykeln. Margareta tar 

upp att förskolegårdens asfalterade ytor blir ett hinder då det sker flera olika aktiviteter på 

samma yta. De skulle vilja ha är en annan utformning av den asfalterade ytan. De hade till 

exempel velat ha en cykelslinga där barnen kan mötas och cykla runt, då blir det en mindre 

aktivitet på den asfalterade ytan. Johan anser att det inte är miljön i sig som är problemet utan 

att de inte har de hjälpmedel som behövs för att underlätta vardagen i utomhusmiljön. Det kan 

till exempel vara anpassade cyklar, ett sittskal till sandlådan som de inte har. Samtidigt så 

tycker förskollärarna att det är bra med en varierad miljö för alla barn, men den ska vara 

lättillgänglig så att man lätt kan ta sig fram. Det är viktigt att låta barnen få uppleva olika 

delar av vardagen det innebär att de skaffar sig livserfarenheter, och förskollärarna försöker 

ge barnen möjligheter att skaffa sig det. Förskollärarna upplever att de får vara med och 

bestämma i viss mån om utomhusmiljö men inte om den fasta utrustningen på förskolegården. 

Men vill de ha nytt material som till exempel cyklar, lekredskap och andra material så får de 

bestämma över det och det prioriteras om det finns pengar för det.  
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På förskolan Igelkotten så har de inte en tillgänglig förskolegård för barn med 

funktionsnedsättning. Det är för att förskolan väntar på att bli renoverad men det vet inte hur 

lång tid det är till dess. Eftersom de inte vet hur gården kommer utformas så vill de inte 

tillgänglighetsanpassa den för mycket. Därför så försöker förskollärarna att lösa de hinder 

som finns på bästa sätt säger biträdande förskolechefen. Elisabeth tar även upp ett exempel 

om hur de tillgänglighetsanpassade en annan förskola för ett barn med en synnedsättning. Då 

hade de fått hjälp av kommunen att måla upp olika nivåskillnader så att barnet skulle kunna 

orientera sig. Hon berättar att det finns stöd att få från olika håll bland annat av kommunen, 

habiliteringen och pedagogerna. Man kan även få hjälp av de specialpedagoger som finns i 

organisationen i kommunen. När det gäller om de får vara med och bestämma hur 

förskolegården ska se ut så säger Elisabeth att de får bestämma i en viss mån, är det något 

som de vill ha till förskolan så hamnar det på förskolans ekonomi och det måste finnas 

utrymme för det. Enligt Elisabeth så styr ekonomin väldigt mycket och de har en budget att 

hålla sig till. Hur de prioriterar är utifrån de behov som finns, det kanske inte alltid finns 

utrymme för stora inköp. Är det så att något behövs till förskolegården så får man dra ner på 

något annat som till exempel inomhusmiljön. 

 

Förskolan Ekorren  

Det största hindret på förskolegården enligt Kristina är att inte alla barn som vill har möjlighet 

att åka rutschkana. Pedagogerna löser detta antingen genom att gå på utflykt till en lekpark 

där det finns rutschkanor som det inte är lika svårt att komma upp till eller så lyfter de upp 

barnen till rutschkanorna. Det sistnämnda kan i längden påverka pedagogernas hälsa och det 

blir ingen hållbar arbetsmiljö. Pedagogerna brukar även försöka introducera nya aktiviteter för 

barnen, aktiviteter där alla kan delta och vara aktiva på samma villkor oavsett om man har 

någon funktionsnedsättning eller inte. Anders säger att det gäller att hitta andra vägar för att 

skapa tillgänglighet men han anser även att det är mycket de inte kan åtgärda själva som 

pedagoger då det finns mycket regler angående säkerhet som sätter stopp för vad man får och 

inte får göra. 

Det ligger i pedagogernas och förskolechefernas ansvar att se till att förskolegården på något 

sätt är tillgänglig för barn med funktionsnedsättning. När förskolechefen talar om 

tillgänglighet gör hon det främst på ett allmänt plan och inte i relation till pedagogernas 

dagliga praktik att tillgänglighetsanpassa miljön utifrån barn med olika 

funktionsnedsättningar. Hon påpekar dock att man får tillgänglighetsanpassa gården efter den 
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ekonomiska ram som finns att hålla sig inom. Det gäller att tänka vad som är bästa möjliga att 

göra för de pengar som finns. Dock går det mesta av pengarna till hyra, personallöner och 

mat, det som blir över hör till pedagogiska satsningar. Det är bland annat 

kompetensutveckling och material både ute och inne. Andra saker prioriteras dock före 

utomhusmiljön om det inte är något akut som måste göras på förskolegården.  

 

Förslag på hur förskolegårdar kan bli tillgängliga 

Förskolan Igelkotten  

Förskollärarna har olika förslag på hur man kan göra en förskolegård tillgänglig för barn med 

funktionsnedsättning. Men det som båda nämner är att det ska vara lättframkomligt och man 

ska kunna gå eller dra hjälpmedel på hjul överallt på gården. Johan anser att det är ganska 

svårt att tillgänglighetsanpassa en förskolegård efter alla barn, men har man rätt hjälpmedel 

kan alla barn använda förskolegården med ungefär samma förutsättningar. Margareta anser att 

det hade varit bra om det fanns mer möjlighet att kunna komma närmare lekredskapen med 

hjälpmedel på hjul för att öka delaktigheten med andra barn samt att de hade velat ha mer 

specialanpassade material på förskolegården. När förskollärarna pratar som skogsmiljön på 

förskolegården så anser båda att den ska vara tillgänglig för alla barn. Men de har olika idéer 

på hur man kan göra det. Margareta anser att man skulle kunna ha en asfalterad slinga i 

skogen så att det blir tillgängligt även för barn med hjälpmedel på hjul. Johan anser inte att 

man ska asfaltera i skogen utan att hjälpmedel skulle kunna vara en lösning för att barn med 

funktionsnedsättning ska kunna bli delaktiga i skogsmiljön, det upplevs som att Johan vill 

bevara naturen som den är.  

 

Biträdande förskolechefen Elisabeth anser att det är viktigt med stora ytor som barnen kan 

röra sig på samt att förskolegården uppfattas som lockande och intressant. En annan sak som 

hon också tar upp är att hjälpmedel kan underlätta så att barn med funktionsnedsättning kan 

vara delaktiga i vardagen. 

 

Förskolan Ekorren 

Breda asfalterade ytor är något Anders anser krävs för att skapa större tillgänglighet för barn 

med motoriska svårigheter som behöver hjälpmedel på hjul. Det skulle även underlätta för 

barnens delaktighet om det var ett annat underlag än grus vid lekredskapen. Delaktigheten och 

valfriheten ökar om barnen själva kan ta sig till lekredskapen utan att alltid behöva hjälp av en 

pedagog anser även Kristina.  



 
 

25 
 

 

Ett annat sätt att göra förskolegården mera tillgänglig och samtidigt lätthanterlig är med 

naturmaterial som till exempel stockar, stubbar, sand och grus. Det är mer tillgängligt för alla 

barn än vad olika lekställningar kan vara där det krävs mycket hjälp och stöttning av 

pedagogerna anser förskolechefen. Det är även mer lättillgängligt med naturmaterial då man 

kan förflytta det till barnen medan fasta lekställningar står där de står.  

 

Delaktighet 

Förskolan Igelkotten 

Hur delaktigheten för barn med funktionsnedsättning ser ut beror på hur tillgänglig 

förskolegården är. Johan anser att delaktigheten för barn med funktionsnedsättning blir mer 

lidande utomhus än inomhus, är man inomhus så kan de andra barnen komma närmare genom 

att sitta eller ligga på golvet. Utomhus blir det lätt så att barn med funktionsnedsättning blir 

sittandes i sin vagn/rullstol och då blir inte barnet delaktigt i verksamheten på samma sätt. Om 

det hade funnits hjälpmedel som till exempel ett sittskal så hade barnet med 

funktionsnedsättning kunnat vara delaktig med de andra barnen i sandlådan. För att barnen 

ska kunna vara delaktiga så handlar det mycket om hur pedagogerna organiserar och vad de 

erbjuder barnen för olika aktiviteter och lekar eftersom förskolans utomhusmiljö inte är 

tillgänglig för barn med hjälpmedel på hjul. 

 

Förskolan Ekorren 

Enligt pedagogerna på förskolan fungerar delaktigheten bra utifrån de möjligheter som finns 

men den är beroende av att pedagogerna finns där och kan hjälpa barnen i de miljöer som inte 

är tillgängliga för dem att klara sig själv i. Pedagogerna på förskolan försöker få till 

delaktigheten och samspelet på bästa sätt. Det skulle dock underlätta om barnen själva kunde 

ta sig fram till lekredskapen då skulle delaktigheten öka ännu mer, för då är delaktigheten inte 

beroende av att en pedagog finns där hela tiden. 
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8. Diskussion & slutsats 

 

Arbetes syfte har, som angivits tidigare varit, att undersöka hur förskolans personal upplever 

förskolegården. Om/hur den är tillgänglig för barn med rörelsenedsättning och synnedsättning 

samt att undersöka hur kommunen tänker kring tillgängliga förskolegårdar. Detta och våra 

frågeställningar har vi fått svar på utifrån de intervjuer som vi har genomfört. Här kommer vi 

att diskutera våra resultat kopplade till tidigare forskning. 

 

Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv så kom vi fram till att förskollärarna och förskolecheferna 

anser att en förskolegård ska vara tillgänglig och varierad för alla barn. Dock så upplever de 

att deras förskolegårdar inte är tillgänglighetsanpassade för alla barn. En av förskollärarna på 

förskolan Igelkotten uttryckte "att det är väldigt konstigt att man inte har 

tillgänglighetsanpassat utomhusmiljön mer, med tanke på att de har åtta resursplatser på 

förskolan". Genom intervjuerna har vi även kommit fram till att det kan vara skillnad på hur 

man ser på tillgänglighetsperspektivet. Man kan se på tillgänglighet genom att alla barn ska ha 

möjlighet till att ta sig runt på förskolegården, eller så kan man se på det på så vis att det både 

ska finnas möjlighet att ta sig runt på gården men även fram till lekredskapen för att kunna 

vara delaktig. Enligt Brodin och Lindstrand (2014, s. 148) så är tillgängligheten betydelsefull 

för att barn med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktig och kunna välja aktiviteter efter 

intresse. På vintern kan det vara ännu svårare att ta sig fram med hjälpmedel på hjul (Wandin 

& Ås, 2007, s. 22) och det är viktigt att förskolegården blir skottad (Harvard, 2006, s. 74). Det 

var bara en av förskollärarna som vi intervjuade som tog upp att vintern kan vara ett hinder 

för barn med funktionsnedsättning vilket är väldigt intressant. Det är något som man skulle 

kunna forska vidare om, då det är en väldigt intressant aspekt av tillgänglighet. Det som har 

blivit tillgängligt för barn med rörelsenedsättning och synnedsättning blir mindre tillgängligt 

på vintern.  

 

Hur hanterar förskollärarna situationen att de upplever att förskolegårdarna inte är tillgängliga 

för barn med funktionsnedsättning. Det vi kom fram till utifrån intervjuerna är att de två 

förskolorna har olika sätt att hantera situationen att förskolegården inte är 

tillgänglighetsanpassad. På förskolan Igelkotten säger förskollärarna att det gäller att göra det 

bästa för barnen och det kan vara olika hur man gör beroende på situationen. Margareta tar 

även upp vad de skulle vilja göra på gården för att få den mer tillgänglig för alla barn medan 

Johan tar upp att det är olika hjälpmedel som krävs för att få den tillgänglig. På förskolan 
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Ekorren anser de också att man måste göra det bästa för barnen och att det är olika beroende 

på situationen. Det gäller att hitta andra vägar för att få det tillgängligt. Båda förskolecheferna 

tar endast upp generellt hur man kan göra eller exempel på hur de gjort på andra förskolor. De 

verkar inte ha särskilt god insyn hur pedagogerna praktiskt gör på förskolan Igelkotten och 

förskolan Ekorren för att göra gården tillgänglig för alla barn då förskolecheferna inte nämner 

någonting om det i sina svar. Däremot tog de upp att det kan varierar från år till år vad som 

behövs göras på förskolegården utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Eftersom man utgår från 

barnens behov och det kan variera väldigt mycket vad olika barn behöver. Förskolors 

utomhusmiljö bör ständigt kunna förändras utifrån barnen och de behov som finns (Eriksson 

m.fl., 2007, s. 31) 

 

Angående delaktighet på förskolegården så kom vi fram till att barnen kan vara delaktiga i 

utomhusmiljön men att det hänger mycket på pedagogerna som måste finnas där och hjälpa 

till. Hade barnen kunna vara mer självständiga och ta sig fram till lekredskapen själva så 

skulle delaktigheten öka. En av förskollärarna på förskolan Igelkotten nämner konkret att 

delaktigheten ute på gården blir mer lidande än inomhus. Något som var intressant är att 

litteraturen har olika synsätt på hur delaktigheten för barn med funktionsnedsättning ser ut i 

utomhusmiljön på förskolan. Wandin och Ås (2007, s. 22) tar upp att för barn med 

funktionsnedsättning är det svårare att vara delaktig i en utomhusmiljö. Medan Brodin och 

Lindstrand (2008, s. 96; 2014, s. 146) nämner att det är lättare för barn med 

funktionsnedsättning att vara delaktiga utomhus.  

 

Eftersom det finns många olika funktionsnedsättningar så det är svårt att utforma 

förskolegården på ett sådant sätt att alla barn ska kunna göra allting dock kan man göra så att 

förskolegården är tillgänglig för alla. Mycket hänger också på hur pedagogerna tänker och 

handlar. Det är något som kom fram i intervjuerna från båda förskolorna att pedagogerna är 

en del av barnens miljö och att det är de som ger barnen möjlighet till delaktighet där det inte 

är tillgängligt för alla barn. Det gäller att inte bara se hinder utan att skapa möjligheter för 

barn med funktionsnedsättning att få vara delaktiga. Detta kan man göra genom att se till att 

det finns lekredskap som är tillgänglighetsanpassade för barn med funktionsnedsättning, till 

exempel gungor och klätterställningar. Enligt Larsson (2013, s. 211) så är det viktigt att det är 

tillgängligt så barn med funktionsnedsättning kan känna och uppleva att de är delaktiga. En av 

pedagogerna på förskolan Igelkotten tog upp att det är bättre att se till att barn med 

funktionsnedsättning får rätt hjälpmedel för att kunna vara delaktiga i aktiviteter utomhus än 
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att man ska ändra om miljön för mycket, han vill bevara miljön som den är. Eftersom alla 

barn behöver olika stimulans i en utomhusmiljö är det lättare att tillgänglighetsanpassa utifrån 

enskilda individer genom hjälpmedel än att behöva ändra om utomhusmiljön hela tiden för att 

den ska bli tillgänglig för alla barn. Eftersom habiliteringen lånar ut hjälpmedel och 

specialpedagogiskt material till barnen (Larsson, 2013, s. 83) så blir det vårdnadshavarnas 

ansvar att ta med hjälpmedlet till förskolan så barnen även ska få rätt hjälpmedel där. Barn har 

ofta individanpassat hjälpmedel så det är inget förskolan har möjlighet att stå för. Brodin och 

Lindstrand (2014, s. 148) nämner att det är viktigt att tänka på hur man planerar och bygger 

lekplatser så att alla barn ska kunna vara delaktiga i uteleken. Man löser ofta problemet 

genom att barnet får personliga hjälpmedel eller en assistent, istället för att ge miljön en bättre 

förutsättning så att barnen kan leka tillsammans. 

 

Kommunen har många visioner om att få förskolegårdar tillgängliga för alla barn. Till 

exempel en varierad miljö med lekredskap för alla barn och material som främjar samspel 

mellan barnen. Alla barn ska självständigt eller med viss hjälp kunna förflytta sig på 

förskolegården. När det byggs nya förskolor försöker de förverkliga sina visioner det är dock 

svårare att få till på befintliga förskolegårdar. Ekonomin har stor betydelse för vad som är 

möjligt att göra och inte göra, vissa specialanpassade lekredskap kan vara väldigt dyra. Även 

om det kan vara dyrt att anpassa en förskolegård för alla barn så är tillgänglighet inget man 

kan välja bort.  

 

Harvard (2006, s. 50) tar upp att de klättermiljöer som finns utomhus för barn med olika 

funktionsnedsättningar borde kunna utvecklas mycket mer. Det är något som vi håller med 

om utifrån de intervjuer vi gjort. Den pedagogiska utvecklaren nämnde även att en vision 

kommunen har är att lägga gummiasfalt vid lekredskapen på förskolor för att barn med 

rörelsenedsättning åtminstonde ska kunna ta sig till lekredskapen och kunna vara delaktiga på 

så vis. Både Brodin och Lindstrand (2014, s. 146) och Harvard (2006, s. 79) tar upp att det är 

svårt att tillgodose alla barns behov när det gäller att planera en lekplats för alla. Det är svårt 

att ta sig fram i löst grus eller sand med hjälpmedel på hjul. Vid lekredskapen där det måste 

finnas fallskydd och där man samtidigt ska kunna komma intill med hjälpmedel på hjul 

behövs det ett underlag som är fast och mjukt på samma gång. Genom att barn med 

hjälpmedel på hjul själva kommer närmare de andra barnen och kan delta i leken så ökar 

delaktigheten och valfriheten för dem. På de förskolorna vi har intervjuat går det inte att 
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komma nära lekredskapen med hjälpmedel på hjul. Detta beror på att det av säkerhetsskäl är 

grus runt lekredskapen.  

 

För barn med rörelsenedsättning som sitter i rullstol är det en fördel om sandlådan är upphöjd 

från marken då det blir lättare för dem att leka med sanden och vara delaktiga med sina 

kamrater (Harvard, 2006, s. 82). Enligt den pedagogiska utvecklaren ska ett sandbord vara 

placerat nära kanten i sandlådan just för att barn med rörelsenedsättning ska kunna vara 

delaktiga i leken. På de förskolor där vi var och intervjuade hade de sandbord placerade i 

sandlådorna dock var det placerade mitt i sandlådan dit barn i rullstol inte tar sig eller så var 

de för höga för att barnen skulle nå upp till dem. En fråga blir då vad de sandborden fyller för 

funktion för barn med funktionsnedsättning.  

 

Något som även har varit intressant och även lite märkligt är att förskolecheferna inte har så 

stor inblick av hur förskolans utomhusmiljö är utformad. Detta medför att de inte kan ge så 

många exempel på hur de kan tillgänglighetsanpassa förskolegården för barn med 

funktionsnedsättning. Däremot kan de ge exempel på hur de har gjort på andra förskolor för 

att tillgänglighetsanpassa utomhusmiljön. Då är det främst, hur man anpassar förskolegården 

för att barn med synnedsättning ska kunna orientera sig. Enligt Läroplanen för förskolan 

(98/2010, s. 16) så har förskolechefen bland annat ansvar för att se till att förskolans 

lärandemiljö är bra och att barnen får tillgång till material för lärande och utveckling. 

Dessutom se till att verksamheten är utformad så barn får den hjälp, det särskilda stöd och de 

utmaningar de behöver. 

 

Sammanfattningsvis har vi, i enlighet med tidigare forskning, kommit fram till att det är 

viktigt med tillgänglighet för att öka delaktigheten och valfriheten för barn med 

funktionsnedsättning. En begränsad tillgänglighet medför att delaktigheten blir beroende av 

pedagogerna. För att barn med funktionsnedsättning ska få den stimulans de behöver så är det 

viktigt att förskolegården är tillgänglig. Det finns mycket som skulle kunna göras för att få 

förskolegården mer tillgänglig för alla barn om det fanns ekonomiska möjligheter till det. 

Inomhusmiljön prioriteras före då det är lättare att tillgänglighetsanpassa inomhus än 

utomhus. 
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8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle behövas mer forskning om hur förskollärare upplever utomhusmiljön utifrån ett 

tillgänglighetsperspektiv. Den forskning som finns handlar om tillgänglighet inomhus eller 

generellt om utomhusmiljö. Det finns inte mycket som fokuserar på hur man gör 

utomhusmiljön tillgänglig för barn med funktionsnedsättning eller hur förskollärare upplever 

det. Något som också är mycket relevant är forskning utifrån barnens perspektiv, hur barn 

med funktionsnedsättning upplever tillgängligheten på förskolegården. Genom mer forskning 

kring detta skulle pedagoger få en bredare och djupare förståelse för barnens perspektiv. 

Deras perspektiv borde vara en central del när man utformar tillgängliga förskolegårdar. Den 

tidigare forskningen har betydelse för förskollärares kunskaper kring tillgänglighet för barn 

med funktionsnedsättning.  
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Bilaga 1 

 

Intervju med förskollärare 

 

·         Berätta lite om dig själv- befattning och hur länge du har arbetat här? 

·         Berätta om hur ni arbetar med barn med funktionsnedsättning? 

·         Hur upplever du att förskolans utomhusmiljö är tillgänglig för barn med 

funktionsnedsättning? 

·         Hur upplever du att olika delar av förskolegården fungerar? Finns det delar som fungerar 

bättre eller sämre? 

·         Upplever du att det finns saker som ni skulle vilja göra men som miljöns utformning 

försvårar eller sätter stopp för? 

·         Hur anser du att delaktigheten med andra barn ser ut för de barn som har 

funktionsnedsättning? 

·         Vad anser du är viktigt när det gäller utomhusmiljön? 

·         Berätta hur ni gör när ni ska ta er ut, vilka hinder finns det?  

·         Hur använder ni förskolegården? 

·         Hur ofta och hur länge är ni ute? 

·         Erbjuds det andra aktiviteter än det som redan finns på förskolegården? 

·         Vad gör ni för att ett barn med funktionsnedsättning ska få den stimulans de behöver? 

·         Vad gör ni om förskolegården inte är tillgänglighetsanpassad? 

·         Vem har ansvar för förskolegårdens skötsel? 

·         Får ni vara med och bestämma hur förskolegården ska se ut? 

·         Har du något förslag på hur en förskolegård kan bli tillgänglig för barn med 

funktionsnedsättning? 
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Bilaga 2 

 

                    Intervju med förskolechefen 

 

·         Berätta lite om dig själv – din befattning och hur länge du har arbetat som 

förskolechef? 

·         Vilka erfarenheter har du av barn med funktionsnedsättning? 

·         Hur upplever du att förskolans utomhusmiljö är tillgänglig för barn med 

funktionsnedsättning? 

·         Upplever du att de finns saker som ni skulle vilja göra men som miljöns utformning 

sätter stopp för eller försvårar? 

·         Vad anser du är viktigt när det gäller utomhusmiljön? 

·         Vad gör ni om förskolegården inte är tillgänglighetsanpassad? 

·         Vem har ansvar över förskolegårdens skötsel? 

·         Får ni vara med och bestämma hur förskolegården ska se ut? 

·         Har du något förslag på hur en förskolegård kan bli tillgänglig för barn med 

funktionsnedsättning? 
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Bilaga 3 

 

Intervju med en pedagogisk utvecklare på kommunen 

 

·         Berätta lite om ditt arbete? 

·         Hur ser du på förskolegårdar? 

·         Hur blir förskolegårdar tillgängliga för barn med funktionsnedsättning? 

·         Hur mycket styr ekonomin? 

·         Finns det speciella riktlinjer att följa när det gäller utformning av förskolegårdar? 

·         Hur gör man om förskolegården inte är tillgänghetsanpassad för barn med 

funktionsnedsättning? 

·         Om du fick välja fritt, hur skulle du då utforma en förskolegård? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


