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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla medverkande respondenter som delat med sig av sina 

erfarenheter, tankar och upplevelser. Utan er hade denna studie inte varit möjlig. Studien har 

gett oss nya insikter och kunskaper kring inkluderande utevistelse, något som kommer att vara 

värdefullt i vår blivande yrkesroll som förskollärare. 

Vi vill även tacka vår handledare Anders Berg för tips och råd under hela processen.   



 

Sammanfattning 

Forskning har visat att det finns ett stort behov av bättre anpassade utomhusmiljöer där barn 

med rörelsehinder vistas. Syftet med studien är att ta reda på vilka sätt pedagoger i förskolan 

kan arbeta för en inkluderande utevistelse i en barngrupp där det finns barn med rörelsehinder. 

De frågor som besvaras är: ”På vilka sätt kan pedagoger i förskolan arbeta för en inkluderande 

utevistelse?” samt ”Vilka faktorer påverkar förskolans fysiska utomhusmiljö vid inkludering 

för barn med motoriska funktionsnedsättningar?” Metoden för studien är en kvalitativ 

intervjustudie som omfattar tre intervjuer med personer med rörelsehinder i åldrarna 15-20 år, 

samt fyra intervjuer tillsammans med förskollärare med erfarenhet av att arbeta med barn som 

har motoriska funktionsnedsättningar. Resultatet visade på att det i huvudsak finns två 

betydande teman för en inkluderande utevistelse, dessa är pedagogers bemötande och den 

fysiska utomhusmiljöns utformning. I resultatet framkommer det att pedagoger bör fokusera 

på möjligheter istället för hinder, samt att förskolans gård bör vara utmanande och samtidigt 

tillgänglig för alla barn i gruppen. Studiens slutsats är att det saknas enkla svar och metoder 

för hur pedagoger i förskolan kan arbeta för en inkluderande utevistelse.  
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Inledning 

För mig handlar inte livet om vad vi har för förutsättningar. Utan vad vi faktiskt gör med våra 

förutsättningar (Andersson, 2015)  

Det inledande citatet är hämtat från Aron Andersson, en äventyrare och föreläsare som efter 

att ha drabbats av cancer som barn hamnade i rullstol. Han är ett tydligt exempel på att 

”ingenting är omöjligt”. Redan som barn bestämde han sig för att rullstolen inte skulle 

innebära ett hinder för honom och att inga motgångar skulle vara för stora för att stoppa 

honom från att göra det han drömmer om. Arons syn på livet har inspirerat oss till att i denna 

studie undersöka på vilka sätt pedagoger i förskolan kan arbeta med utevistelsen för att 

inkludera barn med rörelsehinder.  

Intresset för naturen är något som hängt med oss sedan barnsben och vi ser framemot att ta 

med oss det ut i arbetslivet. Under de senaste fem åren har vi, som barnskötare och 

förskollärarstudenter, bekantat oss med många förskoleverksamheter. Gemensamt för dem 

alla har varit att utevistelsen tillhört en stor del av dagen, samtidigt upplever vi att syftet med 

den skiljer sig stort mellan olika förskolor. I läroplanen för förskolan står det att verksamheten 

skall anpassas till alla barn och att barn som tillfälligt eller varaktigt behöver extra stöd och 

stimulans ska få det utifrån egna behov och förutsättningar. Pedagoger ansvarar även för att 

ge varje barn utrymme till att använda sin fantasi och kreativitet såväl inomhus som utomhus 

(Skolverket, 2016). Dessa riktlinjer anger dock inte hur arbetet ska gå till. Enligt Jakobsson 

och Nilsson (2011) handlar tillgänglighet för barn med rörelsehinder om både den fysiska 

miljöns utformning och om omgivningens attityder och bemötande. De menar att brister i den 

fysiska miljön kan leda till att barn med rörelsehinder känner sig mindre välkomna. Vi ställer 

oss därför frågan, på vilka sätt kan pedagoger i förskolan arbeta för en inkluderande 

utevistelse i en barngrupp där det finns barn med rörelsehinder?  

Studien bygger på kvalitativa intervjuer tillsammans med tre personer med rörelsehinder i 

åldrarna 15-20 år, samt fyra förskollärare med erfarenhet av att arbeta med barn som har 

motoriska funktionsnedsättningar. Med rörelsehinder avser vi i denna studie barn med 

diagnosen cerebral pares, ryggmärgsbråck eller flerfunktionshinder samt barn med tillfälliga 

motoriska begränsningar som orsakats av skada, exempelvis en fraktur. Genom att göra deras 

röster hörda hoppas vi att vår studie kan väcka nya tankar och idéer kring begrepp som 

”inkludering” och ”en förskola för alla”.  
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med studien är att ta reda på vilka sätt pedagoger i förskolan kan 

arbeta för en inkluderande utevistelse i en barngrupp där det finns barn med rörelsehinder.  

De frågor som besvaras är: 

 På vilka sätt kan pedagoger i förskolan arbeta för en inkluderande utevistelse? 

 

 Vilka faktorer påverkar förskolans fysiska utomhusmiljö vid inkludering för barn med 

motoriska funktionsnedsättningar? 
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Litteraturgenomgång  

Detta avsnitt syftar till att ge en bild av tidigare studier och forskning om barn med 

rörelsehinder under utevistelsen i förskolan. Avsnittet är uppdelat i fem delar. Inledningsvis 

beskrivs vad som menas med rörelsehinder och inkludering. Därefter redogörs tidigare 

forskning om utevistelsen i förskolan, den fysiska utomhusmiljöns utformning samt 

pedagogers bemötande.  

Rörelsehinder 

Enligt Brodin och Lindstrand (2009) går en stor del av alla barn i förskolan och i de stora 

barngrupperna är det inte ovanligt att ett eller flera barn är i behov av särskilt stöd. Barn med 

rörelsehinder eller motoriska funktionsnedsättningar, som det också kallas, är en liten men 

heterogen grupp vars rörelsehinder innebär olika grader av begränsningar. Brodin och 

Lindstrand beskriver att begränsningarna kan innebära att ett barn har svårigheter med fin- 

och grovmotoriken och att vanliga diagnoser är cerebral pares, ryggmärgsbråck och 

flerfunktionshinder. Behovet av stöd skiljer sig stort mellan individerna beroende på 

funktionsnedsättning och ställer höga krav på pedagogers kunskaper och erfarenheter. 

I förskolans läroplan står det att pedagoger ansvarar för att varje barn ska uppleva sig som en 

tillgång i gruppen och att dess vistelsetid i förskolan ska vara ett positivt stöd för barn i 

svårigheter. Vidare står det att barn ska mötas av vuxna som ser till varje barns möjligheter 

och att pedagoger arbetar för att varje barn ska känna tilltro till sin egen förmåga (Skolverket, 

2016). För att barn med rörelsehinder ska få det stöd de behöver anser Brodin och Lindstrand 

(2009) att pedagoger måste få kunskap om vad olika motoriska funktionsnedsättningar 

innebär för ett barn och på vilka sätt de kan arbeta för att möjliggöra delaktighet i förskolans 

aktiviteter. 

Inkludering 

Enligt Nilholm (2006) har inkludering blivit ett centralt begrepp inom alla skolformer och 

används framför allt i förhållande till barn i behov av särskilt stöd. Till skillnad från begreppet 

integrering menar Nilholm att inkludering handlar om att förskolan och skolan i sin 

utformning utgår från barns olika förutsättningar och inte tvärt om. Enligt Vernersson (2007) 

är pedagogens roll och förhållningssätt två viktiga faktorer för att inkludera barn med 

rörelsehinder i förskolan. En pedagog som är lyhörd och positivt inställd till barns olikheter är 

är en viktig förutsättning för en inkluderande verksamhet. Trots att begreppet fått en positiv 

värdeladdning anser Nilholm (2006) att det inte kan användas helt utan problematik, detta 

eftersom det kan ha många skilda innebörder i olika sammanhang. Inom ett traditionellt 

perspektiv på specialpedagogik exkluderas barn och elever med särskilda behov från övrig 

grupp för att bilda homogena grupper, medan inkludering istället handlar om att betrakta varje 

barns olikhet som en berikande tillgång i gruppen. Nilholm menar dock att frågan om 

huruvida barn och elever i behov av särskilt stöd främjas av att inkluderas i ordinarie grupper, 
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är en mycket komplex forskningsfråga som innebär många svårigheter. Brodin och Lindstrand 

(2009) påstår dock att inkludering av barn med rörelsehinder i förskolan sker utan större 

svårigheter. De menar att det främst handlar om anpassning av den fysiska miljön och att 

pedagoger planerar för att barn kan vara delaktiga i förskolans verksamhet. Vad gäller 

aktiviteter i förskolan beskriver Brodin och Lindstrand att det framför allt handlar om att 

pedagoger planerar aktiviteter som möjliggör deltagande för barn med rörelsehinder. Med det 

menar författarna att det inte behöver betyda att alla barn deltar i samma lekar. Den stora 

skillnaden är om ett barn frivilligt väljer att stå utanför leken eller om barnet exkluderas utan 

egen valmöjlighet. 

Utevistelsen – en tradition  

Utevistelsen har en lång tradition inom förskolans verksamhet. Att barn mår bra av att vistas 

utomhus är en uppfattning många vuxna delar och kan hänga samman med positiva 

barndomsminnen från olika platser i naturen (Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström, & 

Öhman, 2011). Engdahl och Ärleman-Hagsér (2015) ser på utevistelsen i förskolan som en 

självklar del av dagen eftersom de sett att förskolebarn spenderar stor del av dagen utomhus. 

Studier (Mårtensson, 2005; Szuzpanski, 2007) har visat att det är vanligt att pedagoger 

erbjuder barn större rörelsefrihet utomhus och att utevistelsen överlag består av färre regler än 

inomhusleken. Det är också därför forskare beskriver utomhusmiljön som ett ”frirum” där 

barn tillåts utforska och upptäcka sin omgivning med alla sina sinnen. Utomhusmiljöns 

mångtydighet lockar barn till spontana lekar som främjar utvecklingen av motoriska, kreativa 

och sociala förmågor.  

För ett barn med motoriska funktionsnedsättningar kan däremot utevistelsen vara en situation 

som innebär många svårigheter påpekar Wandin och Ås (2007). Detta på grund av att 

utomhuslekarna ofta är mycket rörliga och områden som sandlådan eller skogspartier 

försvårar framkomligheten. Utevistelsen ska vara ett tillfälle där även barn med rörelsehinder 

ska få chans till att samspela med andra barn, därför anser författarna att det är viktigt att 

pedagoger i förskolan är lyhörda och stöttar vid behov. Vidare menar Jakobsson och Nilsson 

(2011) att pedagoger bör planera grovmotoriska aktiviteter som inkluderar hela barngruppen. 

Risken finns att barn med rörelsehinder erbjuds färre grovmotoriska aktiviteter än resterande 

barngrupp.  

Den fysiska utomhusmiljöns utformning 

Engdahl (2014) visar i sin studie att barn föredrar utomhusmiljöer som innehåller ett stort 

utbud av platser och material. Material utan ett förbestämt syfte exempelvis vatten, sand och 

lera, som barn på egen hand kan tolka och omvandla för att passa in i leken, är vad barnen i 

studien visade sig uppskatta mest. Vad gäller platser framkom det att barn föredrar miljöer de 

själva skapar och där de kan leka ostört. Även Mårtensson (2004) har lagt märke till att det 

finns en stark koppling mellan barns lek och den miljö de befinner sig i. Hon menar att barn 

använder alla sina sinnen till att utforska sin omgivning och i naturlika utomhusmiljöer, där de 

inte är låsta vid leksaker med ett förbestämt syfte, stimuleras dess fantasi.  
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För att en lekmiljö ska inkludera barn med rörelsehinder finns det tre faktorer som är 

nödvändiga att överväga, menar Winter (1994). Dessa är tillgänglighet, aktivitet och variation. 

Winter menar att tillgänglighet kan innebära att den fysiska miljön är utrustad med ramper, att 

barriärer tagits bort och att underlaget gör att det går att ta sig fram på en rullstol, något som 

är relativt vanligt i nya lekparker. Däremot understryker samma författare att det krävs mer än 

så för att en miljö ska anses vara inkluderande. Barn med motoriska funktionsnedsättningar 

ska även ges möjligheten att aktivt delta i andra barns lek. Variation, vilket Winter beskriver 

som den tredje aspekten, innebär att alla barn ska ges samma möjlighet att fritt välja aktivitet 

som andra barn i gruppen.  

Däremot tyder forskning (Skär & Tamm, 2002; Prellwitz & Tamm, 2000) på att det finns ett 

stort behov av bättre anpassade utomhusmiljöer där barn med rörelsehinder vistas. Detta 

eftersom forskare har sett att det allt för ofta uppstår hinder i den fysiska miljön, som leder till 

att individer med motoriska funktionsnedsättningar inte kan delta i samma aktiviteter som 

sina kamrater. Det kan bland annat handla om lekytans storlek, att markunderlaget gör det 

svårframkomligt eller att lekredskapens utformning gör det svårt för barn med rörelsehinder 

att använda det självständigt. Även årstiden kan orsaka problem. Under vinterhalvåret kan snö 

göra det svårt för ett barn med motoriska funktionsnedsättningar att ta sig fram och kylan kan 

orsaka att ett stillasittande barn inte kan vara ute lika länge som sina vänner. 

För att förändra den fysiska utomhusmiljön krävs en långsiktig plan anser Wandin och Ås 

(2007). De menar att förskolan bör eftersträva en miljö som är tillgänglig för alla, samt att 

barn med rörelsehinder behöver få hjälpmedel som bidrar till individens självständighet. 

Elrullstolen är ett sådant exempel som kan bidra till att barn med motoriska 

funktionsnedsättningar kan delta i andra barns lek utan att vara bunden till en vuxen. Detta 

eftersom det är lättare för barnet att ta sig fram på egen hand. Vidare menar Wandin och Ås 

att pedagoger kan se över var barns lek sker. Lekar som sker på golvet kan med fördel flyttas 

upp på ett bord för att möjliggöra deltagande för ett barn i rullstol. De anser även att det är 

viktigt att pedagoger i förskolan ser till att det finns lugna och avskilda miljöer där barn kan 

koncentrera sig på samspel.  

Pedagogens bemötande 

Att skapa tillgänglighet för barn med rörelsehinder handlar inte enbart om den fysiska miljöns 

utformning utan även om omgivningens attityder och bemötande (Jakobsson & Nilsson, 

2011). Studier (Bjöck-Åkesson, 2009; Prellwitz & Tamm, 2000) har visat på att brister i den 

fysiska utomhusmiljön leder till sociala konsekvenser för barn med rörelsehinder. Då brister i 

den fysiska miljön hindrar barn med rörelsehinder från att röra sig fritt och självständigt 

fråntas dem också möjligheter till utforskande av sin omgivning och chansen till att knyta 

relationer till andra barn. Det är därför viktigt med en lyhörd pedagog som kan se och uppfatta 

barnets behov. I liknelse med detta har Sandseter (2009) i sin studie sett att oavsett vad en 

fysisk utomhusmiljö erbjuder, är det slutligen pedagogerna som avgör vad barn tillåts att göra 

och inte göra. 
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Skär (2002) har sett att barn med motoriska funktionsnedsättningar är beroende av vuxna i 

många olika sammanhang och att barn med rörelsehinder upplever vuxnas närvaro som mer 

eller mindre en förutsättning för att kunna delta i andra barns lek. För att relationen till vuxna 

ska upplevas som positiv och ömsesidig menar Skär att det därför är viktigt att barn visas 

respekt och får utrymme till självständighet. I en annan studie (Engdahl, 2014) har det dock 

visat sig att det är vanligt att pedagoger upplever en osäkerhet inför hur närvarande och 

tillgängliga de kan vara under barns utomhuslek utan att det ska innebära att de distraheras. 

Att finna en balans mellan att aktivt delta i barns utomhuslek och iaktta på avstånd är inte 

alltid en lätt avvägning anser Wandin och Ås (2007). Att barn med rörelsehinder har ett stort 

behov av vuxnas närvaro är ett faktum som inte går att förbise, samtidigt får det inte innebära 

att de uteslutande betraktas som någon i behov av stöd. Dock är det viktigt att förstå att 

pedagogers förhållningssätt och bemötande påverkar hur övriga barngruppen ser på barn med 

rörelsehinder. Därför menar Wandin och Ås att pedagoger bör arbeta aktivt med respekt och 

acceptans genom att visa på och uppmuntra barns olikheter. Det kan pedagogerna göra genom 

att uppmärksamma barngruppen på att alla människor lär sig på olika sätt och tycker om olika 

saker samt att innehållet i förskolan anpassas därefter. För att stärka självkänslan hos ett barn 

med motoriska funktionsnedsättningar anser Jakobsson och Nilsson (2011) att pedagoger bör 

ta tillvara på barnets styrkor genom att låta barnet framträda i något de är särskilt bra på. 
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Metod 

Metoden för studien är en kvalitativ intervjustudie som omfattar tre intervjuer med personer 

med rörelsehinder i åldrarna 15-20 år, samt fyra intervjuer tillsammans med förskollärare som 

har erfarenhet av barn med motoriska funktionsnedsättningar. 

Intervju  

För att ta del av respondenternas egna tankar och upplevelser kring en inkluderande 

utevistelse har en kvalitativ intervjustudie tillämpats. Enligt Alveus (2013) är intervjuer en 

effektiv metod inom den kvalitativa forskningen eftersom det skapar många goda möjligheter 

till fylliga berättelser utifrån respondenternas ståndpunkter. Intervjuerna som i denna studie 

riktar sig till personer med rörelsehinder samt förskollärare är så kallade semistrukturerade 

intervjuer. Det innebär att samtalen kretsat kring ett fåtal öppna frågeställningar där 

respondenterna i studien lämnats med ett stort utrymme att själva påverka innehållet och ett 

stort fokus har riktats mot aktivt lyssnande och relevanta följdfrågor (Alveus, 2013; Bryman, 

2011). Inför besöken förbereds två intervjuguider (bilaga 2 och 3) med syfte att leda samtalen 

i rätt riktning.  

Urval av respondenter  

För att få en ökad kunskap om inkluderande utevistelse är studien riktad till fyra förskollärare 

och tre personer med rörelsehinder. Dessa respondenter har medvetet valts ut utifrån ett så 

kallat målinriktat urval (Bryman, 2011). Medverkande förskollärare har erfarenhet av att 

arbeta med barn som har motoriska funktionsnedsättningar och syftet var att ta reda på hur 

dessa pedagoger tänker och resonerar kring en inkluderande utevistelse. Personerna med 

rörelsehinder är mellan 15-20 år och har kontaktats via föreningen RBU, som står för 

rörelsehindrade barn och ungdomar. Syftet var att ge studien ytterligare en synvinkel utifrån 

hur individerna upplevt att de blivit bemötta av pedagoger i förskolan, samt hur 

utomhusmiljöns utformning har påverkat dess deltagande.  

Forskningsetiska överväganden 

Studien är genomförd med hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav gällande 

forskningsetiska principer. Informationskravet innebär att studiens deltagare får information 

gällande undersökningens syfte och utformning, samt om sin rätt till frivilligt deltagande och 

möjlighet att när som helst avbryta intervjun. Detta har respondenterna till denna studie blivit 

informerade om såväl muntligt som skriftligt (bilaga 1). I enlighet med samtyckeskravet har 

respondenterna själva fått bestämma över sitt deltagande och därefter informerats om att 

deltagande sker anonymt samt att uppgifter som lämnas inte kommer att innebära att 

utomstående kan identifiera personen i fråga. Detta utifrån konfidentialitetskravet. Deltagarna 

har slutligen informerats om nyttjandekravet som innebär att information som framkommer 

enbart kommer att användas i forskningssyfte till denna studie. 
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Genomförande 

Deltagande respondenter har i god tid kontaktats för att informeras om studiens syfte såväl 

muntligt som skriftligt (bilaga 1). Inför besöken formulerades två intervjuguider (bilaga 2 och 

3) innehållande ett mindre antal öppna frågeställningar. Syftet med guiden var att leda 

samtalen i rätt riktning, dock utan att hindra alternativa idéer eller synsätt som kan uppstå 

under samtalens gång (Bryman, 2011). En pilotintervju genomförs därefter tillsammans med 

en verksam förskollärare, detta för att undersöka frågeställningarnas kvalitet och 

intervjuguidens utformning (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). Under pilotintervjun 

blev det tydligt att det var nödvändigt att utöka antalet uppvärmningsfrågor. Frågeställningen 

om utomhuspedagogik kunde upplevas för komplicerad och komma för tidigt i 

intervjuguiden.   

Att intervjuer bör genomföras på en lugn och ostörd plats och med väl tilltagen tid påpekar 

Löfdahl et al. (2014) som två särskilt viktiga hänsynstaganden. Samtliga pedagogerintervjuer 

har därför genomförts i ett avskilt rum på vardera arbetsplats och pågick mellan 15-25 

minuter trots en tidsram på en timme. Tid är ofta en bristvara i förskolan och genom att se till 

att det finns stort utrymme till ett samtal menar Löfdahl et al. att det kan leda till ett mer 

avslappnat möte. Intervjuerna med en utav personerna med rörelsehinder genomfördes 

hemma hos respondenten och pågick under 55 minuter. De två andra intervjuerna gjordes via 

telefon och varade i 15 minuter. Bryman (2011) påpekar att telefonintervjuer sällan används 

inom den kvalitativa forskningen, eftersom samtalet tenderar att pågå under en kortare tid och 

därmed leda till ett mindre fylligt resultat. Samtidigt menar Bryman att metoden kan användas 

då respondenterna inte går att kontakta på annat sätt, vilket var orsaken i detta fall.  

Samtliga intervjuer har inletts med en kort beskrivning om vad samtalen kommer att handla 

om och därefter har ordet lämnats över till respondenten. Detta eftersom Löfdahl et al. (2014) 

menar att respondenten annars kan uppleva intervjuarens tystnad som obekväm. Intervjuerna 

har spelats in med ljudinspelning, något Löfdahl et al. menar kan höja samtalets kvalitet 

eftersom fokus riktas mot aktivt lyssnande och relevanta följdfrågor istället för att tid går åt 

till att anteckna respondenternas svar. En annan fördel med metoden är att speciella fraser och 

uttryck inte går förlorade samt att intervjuaren kan vara mer flexibel i sitt sätt att ställa frågor 

(Bryman, 2011). Dessutom poängterar Alveus (2013) att ljudinspelning kan upplevas som en 

trygghet för respondenten eftersom det minskar risken för att svaren missförstås.    

Analysmetod 

Som ett första steg i analysen har de inspelade intervjuerna transkriberats ordagrant. Trots att 

metoden är mycket tidskrävande har den tillämpats eftersom det finns många fördelar med 

den. Genom att transkribera ett samtal ordagrant bibehålls respondenternas ordalag och 

uttryckssätt, och utgör därmed en bra grund för analysen (Alveus, 2013; Bryman, 2011). Det 

transkriberade materialet har därefter bearbetats genom att läsas igenom flera gånger, såväl 

enskilt som gemensamt. Därefter sorterades materialet i olika teman (Alveus, 2013) utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Syftet med studien var att ta reda på vilka sätt pedagoger i 
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förskolan kan arbeta för en inkluderande utevistelse i en barngrupp där det finns barn med 

rörelsehinder. De frågor som besvaras är: ”På vilka sätt kan pedagoger i förskolan arbeta för 

en inkluderande utevistelse?”, samt ”Vilka faktorer påverkar förskolans fysiska utomhusmiljö 

vid inkludering för barn med motoriska funktionsnedsättningar?”  

Materialet sammanställdes därefter genom att söka efter likheter och skillnader i 

respondenternas svar. De teman som blev synliga under bearbetningen var pedagogers 

bemötande och den fysiska utomhusmiljöns utformning. Dessa teman har sammanställts 

under tre rubriker i kommande resultatavsnitt:  

 Ungdomarnas berättelser 

 Pedagogers tankar om en inkluderande utevistelse 

 Pedagogers tankar om utomhusmiljöns utformning 
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Resultat  

I detta avsnitt presenteras det material som samlats in genom kvalitativa intervjuer 

tillsammans med tre personer med rörelsehinder i åldrarna 15-20 år, samt fyra förskollärare. 

Resultatet presenteras utifrån studiens frågeställningar och är uppdelat i två delar. Den första 

delen handlar om personerna med rörelsehinder och deras berättelser om omgivningens 

bemötande. Personerna anges med fiktiva namn, Moa, Lova och Tilda. Andra delen beskriver 

pedagogernas tankar om inkluderande utevistelse och utomhusmiljöns utformning. 

Ungdomarnas berättelser 

Gemensamt för Moa, Lova och Tilda är att de anser att barn med rörelsehinder bör mötas av 

pedagoger som visar stort engagemang, respekt och uppmuntran. Moa berättar att hon brinner 

för allt som har med friluftsliv att göra och ägnar mycket tid utomhus i skog och mark. På 

vintern tycker hon om att köra skoter och fiska, och låter sig inte stoppas av sitt rörelsehinder 

”om jag måste vara i kuperade miljöer på vintern, då kryper jag ju fram i snöhögarna” berättar 

hon. Då Moa tänker tillbaka på sin barndom och sin tid i förskolan berättar hon att hon inte 

hade särskilt många vänner. ”Aktiviteterna utomhus som mina kompisar gjorde hade jag svårt 

att kunna vara med i även om jag ville liksom”, och berättar vidare att hon inte kan minnas att 

pedagogerna i förskolan gjorde något för att hjälpa henne. Moa beskriver hur hon begränsat 

sig själv och vad hon kan göra på grund av sitt sätt att tänka och vill därför rekommendera 

pedagoger om att uppmuntran är viktigt:  

Det handlar mycket om, tror jag, att man måste peppa. Att man måste vara positiv och peppa 

personen som har den här nedsättningen. För att, mångt och mycket klarar vi. Men det handlar 

om att vi behöver någon i vår omgivning som peppar och följer med och visar och så där. Som 

säger att det här, vi provar det här.  

Vidare berättar Moa om ett minne av att gungställningen på förskolegården fanns ovanpå en 

kulle vilket gjorde det svårt för henne att delta i leken tillsammans med de andra barnen. 

Därför anser Moa att det är viktigt att pedagoger placerar aktiviteter i områden som är 

lättillgängliga för alla. 

Lova beskriver sig själv som äventyrlig och berättar att hon tycker om då det händer mycket 

runt omkring sig. Liksom Moa tycker även Lova om att vara ute i naturen. Hon berättar att 

hon i alla år åkt mycket skidor, slalom och skoter tillsammans med sin familj. På senare år har 

Lova däremot blivit allt mer begränsad på grund av sitt rörelsehinder och har inte längre lika 

mycket ork som då hon var barn ”men jag har alltid tyckt om att vara ute i naturen. Jag älskar 

naturen och skogen” säger hon. Då Lova får frågan om hon har några minnen från sin tid i 

förskolan berättar hon att de spenderade mycket tid utomhus och gick på många utflykter. Till 

skillnad från Moa säger Lova att hon inte kan komma ihåg att hon någonsin kände sig 

begränsad på grund av sitt rörelsehinder. Pedagogerna i förskolan var noga med att alltid se 

till att Lova skulle kunna delta i alla aktiviteter och hennes vänner har visat en stor förståelse 

för hennes rörelsehinder. Vidare beskriver Lova att det många gånger uppstår hinder i 
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utomhusmiljön som försvårar hennes framkomlighet men att hon inte heller vill att den ska 

vara för ”platt och tråkig”. Istället gör Lova sitt bästa för att finna egna lösningar för att ta sig 

fram. Då Lova tänker på hur hon tycker att pedagoger i förskolan ska bemöta barn med 

rörelsehinder under utevistelsen berättar hon att de måste känna sig accepterade och få det 

stöd de behöver. Vidare anser Lova att inkludering är ett viktigt begrepp under utevistelsen. 

Hon berättar följande: 

Då tänker jag att ett viktigt nyckelord är att inkludera. Att man ska känna sig lika likvärdig med 

de andra barnen och att man får känna sig som ett vanligt förskolebarn.  

Tilda är en tjej med ett brinnande engagemang för rörelsehindrades tillgänglighet i samhället. 

Tilda berättar att hon tycker om att vara utomhus, men att miljön allt för ofta ställer till med 

problem som gör att hon hindras från att göra sådant hon egentligen skulle vilja. Hon berättar 

att snön försvårar hennes framkomlighet och att lekparker som ska vara anpassade för 

individer med rörelsehinder trots allt kräver en vuxens hjälp för att till exempel ta sig upp på 

en gunga. Tilda säger att hon inte har särskilt många minnen från sin tid i förskolan men desto 

fler från skolan där hon berättar att hon under ett flertal tillfällen upplevt sig exkluderad från 

olika aktiviteter: 

Jag och min klass skulle orientera i skogen och det går ju inte liksom med rullstolen och jag blir 

som begränsad i det jag kan göra. Och lärarna hittar inte alltid på någonting så jag sitter ju bara 

och tittar på. Det kan jag väl känna att det inte är så kul alltid. 

Tilda berättar att hon tycker att pedagoger inte får glömma bort att tänka i nya banor. Med det 

menar hon att pedagoger i förskolan hela tiden måste fundera över hur aktiviteter kan 

anpassas för att alla barn ska känna sig lika välkomna.  

Pedagogers tankar om en inkluderande utevistelse 

Att utevistelsen tillhör en stor del av dagen i förskolan framkommer under samtliga intervjuer. 

”Det vi gör inne, kan vi också göra ute” säger en pedagog och förklarar att leken ofta fungerar 

bättre utomhus än inomhus. Detta eftersom utomhusmiljön erbjuder barn ett större utrymme 

än förskolans lokaler, vilket möjliggör för barn att byta mellan aktiviteter mer ofta än vad som 

är möjligt att göra inomhus. Samma pedagog nämner att det även är lättare att fånga barnens 

intresse utomhus där lekytan är större. På gården får barn chans att utforska och upptäcka sin 

omgivning och en pedagog säger ”jag är en medforskare, jag är en lekare”. Med det menar 

pedagogen att hen deltar aktivt under utevistelsen genom att utforska och upptäcka 

omgivningen tillsammans med barnen. En annan pedagog lyfter att alla upplevelser och 

möjligheter till erfarenheter berikar barns liv och är därför något hen eftersträvar.  

För att inkludera barn med motoriska funktionsnedsättningar i utevistelsen betonar samtliga 

pedagoger vikten av att vara lyhörd för att förstå när barnet är i behov av stöd. Det kan bland 

annat handla om att barnet behöver stöd från en vuxen i kommunikationen med andra barn 

genom att pedagogen svarar på frågor och sätta ord på händelser. En pedagog berättar att hen 

kan finnas till hjälp för att skapa möten mellan barn och för att vägleda och uppmuntra barn 
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med rörelsehinder till att våga pröva nya saker. Vidare lyfter några pedagoger att en vuxen 

med fördel kan introducera en lek som möjliggör deltagande för barn med rörelsehinder. De 

menar att barns utomhuslek ofta innebär rörelselek vilket försvårar delaktigheten för ett barn 

med rörelsehinder och att stöd från en vuxen därför kan vara viktigt. En pedagog säger att det 

främst handlar om att se möjligheter istället för hinder, hen berättar: 

Det handlar mycket om att våra barn ska få uppleva, höra, lyssna, känna och lukta. Att lägga ner 

ett barn som inte kan gå i en lövhög för att lyssna på prasslet och kanske få något löv som 

singlar över sig… Att vi kan köra ut en rullstol i skogen och så får de känna på löven på våren 

eller sommaren, och på träden och lukta på blommorna. 

Gemensamt för pedagogerna var att de tycker att det är svårt att sätta ord på begreppet 

inkludering, trots att de alla var eniga om att det är en viktig del i förskolan. ”Det är många 

saker som måste beaktas för att det ska bli inkludering. Det beror alldeles på var behovet 

ligger” säger en pedagog. Alla pedagoger är däremot eniga om att inkludering innebär att barn 

ska få vara med på egna villkor och att det i hög grad handlar om pedagogernas 

förhållningssätt. En pedagog understryker vikten av att arbetslaget strävar efter en gemensam 

samsyn på inkludering och att barn med rörelsehinder inte får betraktas som en orsak till att 

förskolan avstår från vissa aktiviteter, exemepelvis skogsutflykter. Pedagogen anser att det är 

viktigt att även barn med rörelsehinder får möjlighet att följa med på utflykter och att det går 

att anpassa aktiviteter utifrån barnet. Ett exempel pedagogen nämner är att barnet kan åka 

vagn till skogen för att spara kraft till att leka då de kommer fram.  

Annat pedagogerna tar upp är att de inte fått ta del av någon fortbildning om hur de på bästa 

sätt kan arbeta för att inkludera barn med rörelsehinder i sitt arbete. Två av dem nämner att de 

bär med sig kunskaper från ett tidigare arbete inom vården. Övriga pedagoger berättar att 

förskolan har en viss kontakt med habiliteringen och specialpedagoger samt att de ibland får 

till uppgift att läsa böcker om rörelsehinder. En av pedagogerna berättar att det är sällan hen 

möter barn med rörelsehinder i förskolan och att det därför skulle vara värdefullt att lära sig 

mer om hur förskolan kan stötta barn med rörelsehinder på bästa sätt.  

Pedagogers tankar om utomhusmiljöns utformning 

En förskolegård med stor variation av miljöer som passar olika typer av lekar är hur 

medverkande pedagoger beskriver sin bild av en bra utomhusmiljö. De anser att gården ska 

innehålla grönområden som inspirerar och tillåter rörelselek för en större grupp barn, 

samtidigt bör även gården innehålla intressanta utrymmen för lugnare lek. För ett barn med 

motoriska funktionsnedsättningar är utomhusmiljöns utformning viktig anser pedagogerna. En 

pedagog berättar att de nyligen fått sin gård omgjord. Sanden kring några utav gårdens 

lekredskap har ersatts mot plattor för att underlätta framkomligheten för barn med 

rörelsehinder och ett sandbord gör det möjligt för barn i rullstol att leka med sanden 

tillsammans med andra barn. Förskolan har även fått en ”kompisgunga” stor nog att barn kan 

ligga ner i gungan och rymmer dessutom flera barn samtidigt. Resterande pedagoger nämner 

att de önskar att få sin gård omgjord men att ekonomin sätter stopp för detta.  
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Pedagogerna berättar även att det finns en del brister i den nuvarande utomhusmiljön. De 

menar bland annat att det finns regler om vad som anses vara godkänt på en förskolegård men 

att de saknar kunskap om vad dessa regler innebär. Två pedagoger berättar att de försökt göra 

gården mer spännande och utmanande för barnen genom att bland annat bygga kojor 

tillsammans med dem, tagit dit en gammal båt av trä och överblivna bildäck. Dessvärre har 

dessa föremål inte fått vara kvar på gården och pedagogerna berättar att de tappar 

motivationen till att försöka förbättra utomhusmiljön. Gemensamt för pedagogerna var dock 

att de ser på utevistelsen som något värdefullt för barns utveckling och att de vill uppmuntra 

barnen till att utforska sin omgivning genom att leka i sanden, sitta i gräset och hoppa i 

vattenpölar. Detta är något samtliga pedagoger berättar är viktigt, inte minst för ett barn med 

rörelsehinder som inte kan delta i rörelseleken på samma sätt som andra barn. En pedagog 

berättar: 

…det är inte meningen att resursen ska springa efter med gåstolen med det här barnet, utan just 

springa är kanske inte vad det här barnet behöver för utmaning, utan att utforska vad är en 

backe, vad är mark, vad är luft och vad är... det här med sinnena, att smaka, få känna... man får 

gå tillbaka till spädbarnsfasen, att få utforska mer oralt och känna och så där. 

Gemensamt för pedagogerna är att de upplever en svårighet i att skapa en utomhusmiljö 

anpassad efter barn med rörelsehinder som samtidigt utmanar övrig barngrupp. Några av 

pedagogerna berättar att de har uppmärksammat att äldre barn många gånger väljer att leka i 

utkanten av gården där de får leka mer ostört. Dessvärre finns sällan asfalt hela vägen fram till 

dessa utrymmen och terrängen gör det svårt för barn med motoriska funktionsnedsättningar 

att ta sig dit på egen hand. Samtidigt understryker en pedagog att det är positivt att arbetslaget 

tvingats reflektera över gårdens utformning på ett sätt de inte gjort innan barnet med 

rörelsehinder började på förskolan. Pedagogen menar att de upplevt gården som mindre 

inbjudande eftersom den saknar växtlighet och kuperade miljöer. Nu väljer de istället att se 

dessa saker som fördelaktiga för barnet med rörelsehinder. 
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Diskussion 

Syftet med studien är att ta reda på vilka sätt pedagoger i förskolan kan arbeta för en 

inkluderande utevistelse i en barngrupp där det finns barn med rörelsehinder. I detta avsnitt 

diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning. Därefter diskuteras fördelar och 

nackdelar med studiens tillvägagångssätt. Avsnittet avslutas med en slutreflektion och förslag 

till vidare forskning.  

Resultatdiskussion 

Resultatet av vår studie visar på att de studerade förskolorna spenderar stora delar av dagen 

utomhus och att pedagogerna anser att utevistelsen är betydande för barns utveckling. En 

pedagog upplever att leken fungerar bättre utomhus eftersom barn tillåts större frihet och byta 

mellan aktiviteter fler gånger än vad som är möjligt inomhus. Även Mårtensson (2004) och 

Szuzpanski (2007) har sett att utevistelsen i förskolan består av färre regler än inomhusleken 

och beskriver därför förskolans utomhusmiljö som barns ”frirum”. Vi ställer oss frågan hur 

det kan komma sig. Kan det hänga samman med en tradition om att inomhusleken ska vara 

lugn och stillsam, medan rörliga lekar hänvisas utomhus? ”Ut och spring” är ett uttryck vi 

båda känner igen från vår tid som barnskötare. Värt att diskutera är också definitionen av 

begreppet ”frirum”. Hur fri är barns utomhuslek? Vem bestämmer över det material som finns 

tillgängligt inom förskolegårdens gränser? Om frihet under utevistelsen innebär att pedagoger 

är mindre aktiva vid barns lek undrar vi vad det får för konsekvenser för ett barn med 

rörelsehinder där behovet av vuxnas stöd och uppmuntran kan vara väldigt viktigt. Här håller 

vi med pedagogerna i vår studie som anser att det är viktigt att vara lyhörd för att kunna se 

och förstå när barnet behöver stöd. Vi håller med Wandin och Ås (2007) om att barn med 

rörelsehinder inte uteslutande får betraktas som någon i behov av stöd. Vi anser att pedagoger 

i förskolan bör ge dem frihet till självständighet. 

Engdahl (2014) har i sin studie sett att barn föredrar utomhusmiljöer med ett stort utbud av 

platser och material som barn på egen hand kan tolka och använda i sin lek. Även några 

pedagoger i vår studie berättar hur de försöker utforma en förskolegård med stor variation av 

miljöer som passar olika typer av lekar genom att tillföra nya spännande material. Vidare 

uttrycker pedagogerna att utomhusmiljöns utformning är viktig för ett barn med motoriska 

funktionsnedsättningar därför att en gård med anpassade miljöer ökar möjligheten till 

delaktighet. Samtidigt lyfter två pedagoger att de upplever det svårt att utforma en gård 

anpassad efter alla barn eftersom behoven ser olika ut. Å andra sidan poängterar en pedagog 

att det är positivt att arbetslaget behövt reflektera över gårdens utformning på ett sätt de inte 

gjort innan barnet med rörelsehinder började på förskolan. Vi anser att det är viktigt att 

pedagoger i förskolan aldrig slutar reflektera över varför utomhusmiljön ser ut som den gör. 

Barngruppens intressen och behov förändras över tid och därför tycker vi att utvecklingen av 

förskolegården bör vara en ständigt pågående process. På grund av detta tänker vi att ingen 

förskolegård kan vara den andra lik och att det inte heller kan finnas en färdig modell över hur 

en gård anpassad efter alla barns behov ska se ut. För att undvika att regler och riktlinjer sätter 
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stopp för utvecklingen av utomhusmiljön tänker vi att pedagoger bör sätta sig in i vad dessa 

innebär och fokusera på möjligheter istället för hinder. Genom att observera barnens 

intressen, samtala med dem och ta del av nya forskningsrön tror vi att endast fantasin kan 

sätta stopp.  

Gemensamt för personerna med rörelsehinder var att de alla upplever att utomhusmiljöer 

innehåller hinder som försvårar deras framkomlighet. Samtidigt anser Lova att det är viktigt 

att miljön inte är för ”platt och tråkig”, utan att det ska finnas en balans mellan tillgänglighet 

och utmaning. Moa tycker även att det är viktigt att pedagoger placerar aktiviteter i områden 

som är tillgängliga för alla. För att en utomhusmiljö ska inkludera barn med rörelsehinder 

anser Winter (1994) att den ska vara tillgänglig, varierande och innebära att barn med 

motoriska funktionsnedsättningar kan delta i samma aktiviteter som andra barn. Betyder det 

att förskolan inte kan genomföra aktiviteter där barn med rörelsehinder inte kan delta? Vi 

håller med Brodin och Lindstrand (2009) om att alla barn inte behöver delta i samma lekar, 

utan att den stora skillnaden är om ett barn frivilligt väljer att stå utanför leken eller om barn 

exkluderas utan egen valmöjlighet. Vår erfarenhet talar för att pedagoger i förskolan är 

duktiga på att dela upp barngruppen i mindre grupper för att genomföra aktiviteter anpassade 

efter den mindre barngruppens behov och intressen, vilket vi tycker är bra. Vi håller även med 

Wandin och Ås (2007) om att det är viktigt att pedagoger i förskolan visar på och uppmuntrar 

barns olikheter. Detta framkommer även under en pedagogintervju där pedagogen berättar att 

det kanske inte är viktigast att barn med rörelsehinder deltar i springlekar, utan att det istället 

kan finnas andra aktiviteter som på ett bättre sätt stimulerar och utmanar barnet. Vi tycker att 

detta är en intressant tanke att fundera vidare på och vi tänker att inkludering inte behöver 

betyda att alla gör lika. 

Det framgår i resultatet att pedagogerna upplever det svårt att definiera begreppet inkludering, 

trots att det är ett ord som ska genomsyra hela verksamheten. Även Nilholm (2006) betonar 

inkluderingsbegreppet som en mycket komplex forskningsfråga utan enkla svar och metoder. 

Enligt Vernersson (2007) är pedagogens roll och förhållningssätt två viktiga faktorer för att 

inkludera barn med rörelsehinder i förskolan, vilket även pedagogerna i vår studie nämner. 

Pedagogcitatet ”det är många saker som måste beaktas för att det ska bli inkludering. Det 

beror alldeles på var behovet ligger” tycker vi är intressant därför att vi under arbetets gång 

upptäckt att begreppet saknar en enkel förklaring. Vi anser att det är av stor betydelse att 

pedagoger i förskolan reflekterar över sitt agerande och på vilka sätt det påverkar 

barngruppen, men även hur arbetslaget kan arbeta efter en gemensam syn på inkludering. 

Rättvisa är ett ord vi associerar med inkluderingsbegreppet. Vi tror att rättvisa, liksom 

inkludering, betyda olika saker beroende på vem vi frågar. För oss betyder rättvisa att barn 

möts av vuxna som ser till det enskilda barnets behov, vilket innebär att en del barn behöver 

mer för att få lika mycket. Det vi menar är att inkludering under utevistelsen inte bör betyda 

en strävan att alla barn ska göra samma saker, utan att gården och pedagogernas 

förhållningssätt ska öppna upp för många olika möjligheter.  

Även Lova lyfter fram inkludering som ett viktigt begrepp inom förskolan. För henne betyder 

inkludering att hon ska känna sig lika betydelsefull som barn i sin omgivning och att hon vill 
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känna sig som ett ”vanligt” förskolebarn. Hon berättar att hon alltid haft många kompisar och 

att hon upplevt att omgivningen accepterat hennes rörelsehinder. Till skillnad från detta har 

både Moa och Tilda upplevt att de saknat stöd från pedagogerna. Moa betonar vikten av 

pedagoger som uppmuntrar henne i att våga pröva på nya aktiviteter. Vidare anser Tilda att 

pedagoger bör tänka i nya banor och hela tiden fundera över hur aktiviteter kan anpassas för 

att alla barn ska kunna delta. I tidigare studier (Skär, 2002; Sandseter, 2009; Bordin & 

Lindstrand, 2009; Prellwitz & Tamm, 2000) har det visat sig att barn med rörelsehinder är 

bundna till vuxna i många olika sammanhang. Då ett barn med rörelsehinder inte kan förflytta 

sig på egen hand, fråntas många möjligheter till utforskande av sin omgivning och chansen till 

att skapa relationer till andra barn. Därför är det viktigt att pedagoger ser och uppmärksammar 

barnets behov. Samtidigt har Engdahls (2014) studie visat på att pedagoger upplever att det är 

svårt att avgöra hur närvarande de kan vara utan att avbryta barnens lek. Pedagogerna i vår 

studie visar på att det är viktigt att vara lyhörd för att kunna förstå när barn med rörelsehinder 

är i behov av stöd. Det kan handla om att barnet behöver hjälp från en vuxen i 

kommunikationen med andra barn eller för att ta sig upp på ett föremål.  

För att på bästa sätt kunna arbeta för en inkluderande utevistelse betonar Brodin och 

Lindstrand (2009) vikten av att pedagoger i förskolan får kunskap om barns rörelsehinder och 

på vilka sätt de kan arbeta för att möjliggöra delaktighet. Däremot visar resultatet av vår 

studie på att tre av pedagogerna inte fått ta del av någon fortbildning, vilket förvånar oss stort 

med tanke på att det i förskolans läroplan tydligt framgår att förskolan ska vara ett positivt 

stöd för barn i svårigheter. Vi anser att pedagoger i förskolan har rätt till utbildning för att på 

bästa sätt kunna arbeta för en inkluderande utevistelse.  

Metoddiskussion 

Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer tillsammans med tre personer med rörelsehinder 

och fyra förskollärare. Metoden har vi valt eftersom vi eftersträvat ett djupgående resultat 

utifrån respondenternas egna tankar och erfarenheter. Inför samtalen sammanställdes två olika 

intervjuguider (bilaga 2 och 3) med ett mindre antal öppna frågeställningar. Syftet med guiden 

var att den skulle fungera som ett stöd under samtalet, dock utan att begränsa varken oss eller 

respondenterna. I efterhand tror vi att en intervjuguide med ett fåtal punkter eller vida teman 

hade kunnat leda till ett mer omfattande resultat. Detta eftersom vi hade kunnat rikta ännu 

större fokus på viktiga följdfrågor. Vi är dessutom medvetna om att formuleringarna av 

frågeställningarna kan ha påverkat respondenternas svar och vi önskar att vi hade ställt fler 

frågor gällande vilka möjligheter respondenterna ser. För att vidga studiens resultat ytterligare 

hade vi gärna observerat de förskoleverksamheter vi intervjuat. Vi tror att det skulle vara 

givande att iaktta den praktiska utevistelsen och därefter lyssna till pedagogernas tankar. 

Dessvärre var det inte möjligt att genomföra observationer på samtliga förskolor och vi 

beslutade oss därför för att inte genomföra detta. Om möjligheten hade funnits hade vi 

dessutom gärna intervjuat barn med rörelsehinder för att få en mer aktuell bild av utevistelsen 

i förskolan.  
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Urvalet av respondenter har varit en tidskrävande process. Att barn med rörelsehinder är en 

liten grupp individer visade sig tydligt då valet av förskolor blev mycket begränsat. Vi har 

dock haft stor glädje av våra kontakter till olika förskolor och förskolechefer i kommunen. De 

har hjälpt oss vidare i vårt sökande som tillslut tagit oss till de fyra förskolor som medverkar i 

studien. Stor hjälp har vi även fått från ordförande på föreningen RBU som kontaktat 

personerna med rörelsehinder. Vi anser att det inte är ett tillräckligt stort antal för att några 

generella slutsatser ska kunna dras, men studien ger oss en indikation om hur pedagoger i 

förskolan kan arbeta för en inkluderande utevistelse. I resultatavsnittet har vi medvetet valt att 

avstå från att namnge pedagogerna. Detta eftersom vi vill försäkra oss om att respondenterna 

förblir anonyma. Anledningen till att personerna med rörelsehinder tilldelades fiktiva namn 

beror på att deras berättelser såg mycket olika ut. 

Inför varje intervju har respondenterna informerats om studiens syfte och om de 

forskningsetiska principerna. Trots att önskemål fanns om att skicka intervjufrågorna innan 

samtalen var detta något vi bestämde oss för att inte göra. Vi tror nämligen att det hade kunnat 

påverka respondenternas svar negativt och inneburit att de enbart svarat vad de tror att vi vill 

höra. Något vi däremot tror kan ha påverkat samtalet i positiv riktning är att inlett varje 

intervju med en kort förklaring om vad vi hoppades att samtalet skulle handla om och att 

fokus skulle riktas på respondenten och inte på oss. Med det ville vi förklara för respondenten 

att vi inte skulle lägga in några egna tankar och åsikter under samtalets gång vilket vi tror 

bidrog till ett mer avslappnat möte. Att samtalen spelades in med ljudinspelning tror vi kan ha 

påverkat respondenternas svar. Detta eftersom några av dem gav uttryck för att det kändes 

nervöst att prata. Vi känner ändå att den metoden passade oss och vår studie bra eftersom vi 

annars gått miste om viktiga citat och att risken för misstolkning hade varit stor. Intervjuerna 

transkriberades kontinuerligt och på så vis kunde vi utveckla vår intervjuteknik till 

nästkommande samtal.   

Slutreflektion 

Med denna studie ville vi undersöka på vilka sätt pedagoger i förskolan kan arbeta för en 

inkluderande utevistelse i en barngrupp där det finns barn med rörelsehinder. Som svar på 

studiens första frågeställning har resultatet av intervjuer och tidigare forskning visat på att 

pedagogers förhållningssätt är av stor betydelse. En pedagog som kan se möjligheter istället 

för hinder och som uppmuntrar och tar till vara på barns olikheter, kan tolkas som en 

förutsättning för att utevistelsen i förskolan ska inkludera barn med rörelsehinder. För att 

besvara studiens andra frågeställning visar resultatet av studien på att förskolans fysiska 

utomhusmiljö bör vara en plats där barn ges frihet till att utforska och upptäcka sin 

omgivning. Gården bör innehålla ett stort utbud av platser och material vilket barn själva kan 

tolka och använda i sin lek. Utomhusmiljön ska dessutom i så stor utsträckning som möjligt 

vara intressant och utmanande för alla barn i gruppen, oavsett rörelsehinder eller inte.   

Sammanfattningsvis upplever vi att inkluderande utevistelse är ett mycket komplext ämne 

utan enkla svar och metoder. För att utevistelsen i förskolan ska inkludera barn med 

rörelsehinder tror vi att det krävs att pedagoger ständigt reflekterar över sig själva, sitt eget 
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förhållningssätt och den utomhusmiljö de befinner sig i. Vi tror dessutom att det är 

betydelsefullt att pedagoger erbjuds kompetensutveckling för att ta del av ny forskning inom 

området som bidrar med nya sätt att se på inkluderande utevistelse.  

Vidare forskning 

Möjligheter till fortsatt forskning skulle kunna vara att utöka antalet respondenter. Genom 

intervjuer med fler förskollärare, barn och ungdomar skulle studien få ett mer omfattande och 

generaliseringsbart resultat. Det skulle även vara av intresse att undersöka hur förskolor med 

inriktning utomhuspedagogik resonerar kring inkludering av barn med rörelsehinder. Även 

habiliteringens samarbete med förskola och hem hade varit intressant att ta del av.  
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som kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö (s. 9-37). Lund: Studentlitteratur. 

Vernersson, I. (2007). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. (2., [uppdaterad och 

utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådets. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 2016-07-10, från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

Wandin, H. & Ås, A. (2007). Ska vi leka?: att underlätta samspel mellan barn med 

rörelsehinder och deras jämnåriga i förskola och skola. Uppsala: Helena Wandin. 

 

Winter, S. M., Bell, M. J., & Dempsey, J. D. (1994). Special Challenges in Education: 

Creating Play Environments for Children with Special Needs. Childhood Education, 71(1), 

28-32. 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

21 
 

Bilagor 

Bilaga 1 – informationsbrev  

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Anna Warg och Natalie Nilsson. Vi ska nu skriva ett 

examensarbete som handlar om hur pedagoger kan arbeta med utomhuspedagogik 

tillsammans med barn som har rörelsehinder. Vi ser framemot att besöka er förskola för att 

samla in material till vår studie. Under vårt besök kommer vi att observera er utevistelse och 

därefter intervjua en pedagog i arbetslaget. Vi kommer enbart att använda oss av papper och 

penna under våra observationer. Samtliga barn och pedagoger är förstås helt anonyma och kan 

när som helst välja att avbryta sitt deltagande. 

Ett stort tack på förhand! 

Har ni några frågor eller funderingar tveka inte att höra av er. 

Med vänlig hälsning 

Anna Warg         mobil nr: 07x-xxxxxxx                    mail: x@hotmail.com 

Natalie Nilsson     mobil nr: 07x-xxxxxxx mail: x@hotmail.com 
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Bilaga 2 – pedagogintervju 

Berätta lite om dig och din bakgrund som förskollärare. 

Vad brukar ni göra under er utevistelsen?  

Vilken roll har du som pedagog under utevistelsen?  

Vad betyder utomhuspedagogik för dig? 

På vilket sätt arbetar du med utomhuspedagogik? 

Vad vill du uppnå med din utomhuspedagogik? 

Hur har ni utformat er utomhusmiljö så att den på bästa sätt gynnar barns lärande? 

Vilken erfarenhet har du av barn med rörelsehinder? 

Har du fått ta del av någon fortbildning kring rörelsehindret? Vilken? 

Vad betyder inkludering för dig? 

På vilket sätt arbetar du med utomhuspedagogik tillsammans med barn som har motoriska 

funktionsnedsättningar?  

På vilket sätt är utomhusmiljön utformad för att inkludera barn med rörelsehinder? 

Ser du några svårigheter med utomhuspedagogik? 
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Bilaga 3 – intervju med unga vuxna 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Vad känner du då du tänker på att vara utomhus? 

Vad har du för minnen av utomhusvistelsen från förskolan/förskoleklassen? 

Vad tyckte du var bra och mindre bra? 

Vad är en bra utomhusmiljö för dig? 

Övrigt. 


