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Sammanfattning 

Denna studie handlar om barn med rörelsehinder. Den lägger fokus på hur barn med 
rörelsehinder görs delaktiga i verksamheten, hur pedagoger anpassar verksamheten och hur 
lokalerna anpassas. Syftet med denna studien är att öka kunskapen om barn med rörelsehinder 
och vilken betydelse miljön har för deras sätt att fungera i verksamheten. För att uppnå studiens 
syfte har relevanta frågeställningar gjort, utifrån frågeställningar har en intervjuguide skapats. 
Studien baseras på intervjuer som är gjorda med pedagoger som har erfarenhet av att jobba med 
barn med rörelsehinder. Utifrån resultatet fick vi reda på att barn med rörelsehinder blev mer 
delaktiga i den specialanpassade förskolan än de traditionella förskolorna. Det visar även att barn 
med rörelsehinder får olika möjligheter till delaktighet beroende på hur miljön är utformad. 
Resultatet har gjorts genom en meningskoncenterad analys. Sedan har resultatet jämförts med 
bakgrunden som innehåller tidigare forskning om hur miljöns utformning i förskolan är viktig för 
barn med rörelsehinder, vilken roll omgivningen dvs den fysiska och sociala miljön har för att 
barn med rörelsehinder ska kunna göras delaktig i verksamheten och vilka faktorer som är viktiga 
när det gäller barn med rörelsehinder.  
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1 Inledning  

Med utgångspunkt av våra erfarenheter som blivande förskollärare upplevs det som svårt att 
anpassa verksamheten till alla barn. Det är många faktorer som har betydelse och det är många 
barn som man ska ta hänsyn till.  

I de flesta förskolor är barngrupperna stora, lokalerna små och 
personaltätheten alltför låg. Då kan det vara svårt att tillgodose de behov som 

ett barn med rörelsehinder har av fria ytor som är lätta att ta sig fram på. 
Rutiner, begränsningar och restriktioner i miljön styr i stor utsträckning 

vardagen i förskolan och detta medför att barn med rörelsehinder kan ha 
svårt att fungera bra (Brodin och Lindstrand, 2014, s. 145). 

I läroplanen står det att förskolan ska anpassas till alla barn (Skolverket, 2016). Erfarenheter från 
olika förskolor har visat att detta inte är ett lätt uppdrag för pedagogerna. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning har det upptäckts att det finns barn som har variationer av 
speciella behov i de allra flesta barngrupper vilket är en utmaning för pedagogerna. Det har även 
upptäckts att några speciella behov är vanligare än andra. Utifrån erfarenheter på de förskolor 
som har besökts har vår upplevelse varit att det finns ett behov av mer kunskap om barn med 
rörelsehinder och hur förskolan är anpassad för barn med rörelsehinder. På de olika förskolorna 
har det varit särskilt ovanligt att det finns barn med rörelsehinder med det förekommer. Utifrån 
våra egna erfarenheter uppstod intresset att undersöka vilken betydelse verksamhetens miljö, 
både den fysiska och den sociala miljön, har för barn med rörelsehinder. Tankar som har uppstått 
utifrån erfarenheter i förskolor är hur pedagoger i förskolan anpassar och gör barn med 
rörelsehinder delaktiga i verksamheten. Det är vanligt att flera barn i samma grupp är i behov av 
särskilt stöd vilket ökar kraven på pedagogerna i förskolan (Brodin & Lindstrand, 2014). Barn med 
rörelsehinder är en liten men heterogen grupp vilket innebär att det har många olika behov av 
stöd och stimulans (Brodin & Lindstrand, 2014).  
 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vilken betydelse förskolans miljö har för barn 
med rörelsehinder. 
 

1.2 Frågeställningar 

Hur upplever förskolans personal att fysiska miljön i verksamheten är utformad och anpassad för 
barn med rörelsehinder?  
 
Hur upplever förskolans personal att barn med rörelsehinder görs delaktiga i verksamheten? 
 
Vilka faktorer upplever förskolans personal är viktigt att tänka på om barn med rörelsehinder? 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras först central begrepp som är relevanta för studien och fortsätter 
sedan med en genomgång av läroplanen och tidigare forskning om studiens område. 
 

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Miljö 

Enligt Björklid (2005) omfattar begreppet miljö fysiska, sociala och kulturella egenskaper. Dessa 
egenskaper är sammansmälta med varandra och det är svårt att skilja på dessa (Björklid, 2005). 
Björck-Åkesson (2014) beskriver vad social och fysisk miljö innebär. Social miljö handlar om hur 
barnet blir bemött, interaktionen mellan barnet och andra barn och vuxna i förskolemiljön samt 
hur lärandesituationer struktureras när det gäller till exempel planering av aktiviteter och 
tidsplanering (Björck-Åkesson, 2014). Den fysiska miljön innefattar hur lokaler är utformade, 
belysning, olika hjälpmedel och material som används för lek, aktiviteter och lärande (Björck-
Åkesson, 2014). I denna studie kommer begreppet miljö innefatta social och fysisk miljö. När 
begreppen social och fysisk miljö används kommer det att utgå från Björck-Åkesson (2014) 
definition av vad dessa begrepp innebär. 

2.1.2 Delaktighet 

Det som ingår i begreppet delaktighet är att alla ska få rätt att uttrycka sina uppfattningar, bli 
sedd och hörd och få uppleva att någon intresserar sig och lyssnar på en (Eriksson, 2014). Att få 
vara med i samspel och gemenskap, att aktivt få delta och känna engagemang ingår även i 
begreppet delaktighet (Eriksson, 2014). Enligt den specialpedagogiska skolmyndigheten (2017a) 
innebär delaktighet om att vara en del i en aktivitet, ett sammanhang eller en relation. I förskolan 
kan delaktighet handla om att vara en del av ett gemensamt lärande i undervisningen och få 
förutsättningar till att vara delaktiga i kamratgemenskapen (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2017a). När begreppet delaktighet används i denna studie innebär det att varje 
individ oavsett förutsättningar ska bli sedd, hörd och få möjlighet att vara med i samspel, 
gemenskap och aktiviteter. 

2.1.3 Funktionshinder – Funktionsnedsättning 

I diskrimineringsombudsmannen (2018) beskrivs definitionen av begreppet funktionshinder och 
funktionsnedsättning. Den begränsning en funktionsnedsättning innebär för en person i relation 
till omgivningen är ett funktionshinder (Ibid) En funktionsnedsättning handlar om att en fysisk, 
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga är nedsatt (Ibid). Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) 
används begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder för det mesta synonymt. I 
diskrimineringslagen den 1 januari 2015 ersattes begreppet funktionshinder med 
funktionsnedsättning (Diskrimineringsombudsmannen, 2018). När dessa två begrepp används i 
denna studie kommer innebörden inte att skilja sig åt. Begreppet funktionshinder kommer att 
innehålla samma innebörd som beskrivningen av begreppet funktionsnedsättning. 

2.1.4 Rörelsehinder 

Wandin och Ås (2007) beskriver att rörelsehinder är en samlingsbeteckning för rörlighet, kraft, 
balans och precision som är nedsatt och att orsakerna och diagnoserna till detta varierar. Den 
specialpedagogiska skolmyndigheten (2017b) beskriver att rörelsehinder är ett samlingsbegrepp 
för varierande diagnoser. Cerebral pares, ryggmärgsbråck, muskelsjukdomar och förvärvade 
hjärnskador är de vanligaste diagnoserna som är orsaken till att rörelseförmågan är nedsatt. Ett 
rörelsehinder innebär inte alltid enligt den specialpedagogiska skolmyndigheten (2017b) att man 
behöver rullstol eller andra former av hjälpmedel för att kunna förflytta sig utan det omfattar all 
motorik. Det kan handla om svårigheter med finmotoriken, att inte kunna samordna rörelser 
eller att den motorik som är nödvändig för att kunna äta, svälja och tala påverkas. Flera elever 
med en motorisk funktionsnedsättning har även en associerad funktionsnedsättning som till 
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exempel talsvårigheter, synnedsättning, utvecklingsstörning osv (Jakobsson & Nilsson, 2011). När 
begreppet rörelsehinder används i denna studie kommer det att innebära att man har 
svårigheter med det motoriska.  

2.2 Förskolans läroplan 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat 

med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt 
som möjligt (Skolverket, 2016, s. 5). 

  
Verksamheten i förskolan ska även enligt läroplanen för förskolan vara öppen, innehållsrik, 
inbjudande och utgå från barns erfarenheter, intressen, behov och åsikter (Skolverket, 2016). I 
läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att varje barn “utvecklar sin förmåga att 
uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Skolverket, 
2016:12). 

2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Anpassning av social och fysisk miljö 

Wandin och Ås (2007) beskriver att tal och icke-verbal kommunikation kan påverkas hos barn 
med rörelsehinder på grund av motoriska svårigheter. Många barn med rörelsehinder har 
svårigheter med kommunikation (Brodin & Lindstrand, 2014). Enligt Wandin och Ås (2007) krävs 
det alternativ och kompletterande kommunikation för de barn där talet inte räcker till för att 
möta deras kommunikativa behov. En anpassning av den sociala miljön innebär att människor 
som är runt barnet lär sig förstå barnets kommunikation och använder sig av möjliga 
kommunikationshjälpmedel (Brodin & Lindstrand, 2014). Lärarna i förskolan behöver i samverkan 
runt barn med kommunikationssvårigheter stöd från föräldrarna och andra professionella som 
känner till barnets kommunikationssätt väl för att kunna förstå barnets sätt att kommunicera och 
arbeta fram metoder som är passande för just det barnet (Ylvén & Wilder, 2014).  

  
Det är viktig att anpassa den fysiska miljön där barn med rörelsehinder ska vistas under dagen 
(Brodin & Lindstrand, 2014). I den fysiska miljön möter barn med rörelsehinder flera svårigheter 
och utformningen av denna miljö blir därmed särskild viktig (Prellwitz, 2001). Enligt Brodin och 
Lindstrand (2014) är barngrupperna i förskolan ofta för stora, lokalerna är små och 
personaltätheten för låg. Begränsningar och restriktioner leder till att barn med rörelsehinder får 
svårare att fungera bra i verksamheten (Brodin & Lindstrand, 2014). 

  
En anpassning av den fysiska miljön handlar enligt Brodin och Lindstrand (2014) om att barnet 
kan förflytta sig både inomhus och utomhus. Det måste även finnas förvaring för barnets 
hjälpmedel när det inte används vilket innebär att lokalerna i förskolan måste vara anpassade för 
att barnets hjälpmedel ska få plats (Brodin & Lindstrand, 2014). I nya skolor är lokalerna ofta väl 
utformade, äldre skolor har däremot även en skyldighet att lokalerna anpassas för att det ska 
vara möjligt att ta emot elever med motoriska funktionsnedsättningar som har behov av 
anpassningar (Jakobsson & Nilsson, 2011). För elever med motoriska funktionsnedsättningar är 
det väsentligt med ramper, hissar och dörröppnare (Jakobsson & Nilsson, 2011). Enligt Björklid 
(2005) är inomhusmiljön i skolor relativt anpassad men inte utomhusmiljön särskilt under 
vintern. Brodin och Lindstrand (2014) betonar att det är viktigt att underlaget på lekytan 
utomhus är hårt för att barn med rörelsehinder ska kunna förflytta sig med hjälpmedel som 
gåstol eller rullstol. De lyfter fram att det däremot hade varit bättre med en mjuk yta för barn 
som har en annan form av funktionsnedsättning eller för de barn som inte har någon 
funktionsnedsättning alls för att de inte ska skada sig om de ramlar. De menar även att de 
ekonomiska resurserna för lekmiljöer utomhus dock inte är stora och inomhusmiljön blir ofta 
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värderad högre än utomhusmiljön. Några begränsningar som är relaterade till miljön i förskolan 
är enkla att övervinna medan andra är svårare och kräver mer kunskap och erfarenhet (Brodin & 
Lindstrand, 2014). 

2.3.2 Delaktighet – Fysisk miljö 

Enligt Paulsson (2000) finns det flera hinder i den fysiska miljön som försvårar delaktighet. Brodin 
och Lindstrand (2014) menar att miljön ibland kan vara ett hinder för deltagande. För att det ska 
vara möjligt för barn med rörelsehinder att vara delaktig har den fysiska miljön stor betydelse 
(Wandin & Ås, 2007). Jakobsson och Nilsson (2011) lyfter fram att det krävs varierande former av 
anpassning av den fysiska miljön och olika hjälpmedel i skolor där det finns elever med fysiska 
funktionsnedsättningar för att göra det fullt möjligt till delaktighet och lärande. Utformningen av 
den fysiska miljön är av stor vikt för att det ska vara fullt möjligt att delta på lika villkor 
(Jakobsson & Nilsson, 2011). Hjälpmedel hör till den fysiska miljön och för barn med 
rörelsehinder kan bra hjälpmedel underlätta deras möjlighet att delta i aktiviteter på så lika 
villkor som möjligt medan brist av hjälpmedel kan leda till att barnen blir utanför (Wandin & Ås, 
2007). För att det ska vara möjligt att delta på samma villkor behöver man enligt Paulsson (2000) 
kunna ta sig in i byggnader och ta sig fram utomhus. Att kunna ta sig till olika områden gör det 
möjligt för barnet att visa vad hen vill och inte vill och det blir enklare för barnet att hänga med 
de andra barnen i olika aktiviteter (Wandin & Ås, 2007).  Paulsson (2000) lyfter fram att det är 
nödvändigt att lekmiljöerna både inne och ute är anpassade för att barnen på egen hand ska 
kunna leka med sina kamrater så långt som det är möjligt. I en del miljöer kan alla barn delta i lek 
medan i andra miljöer blir barn med rörelsehinder exkluderad (Brodin & Lindstrand, 2014). 

2.3.3 Delaktighet – Tillgänglighet 

Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver att tillgänglighet handlar om utformningen av den fysiska 
miljön, attityder och bemötande. Enligt Melin (2009) kan tillgängligheten för en del 
funktionsnedsättningar underlättas med stöd av hjälpmedel och anpassningar av miljön. 
Paulsson (2000) lyfter fram att bristande tillgänglighet kan handla om att det är långa väntetider 
innan hjälpmedlen levereras. Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver att brister i utformningen av 
lokaler eller att det saknas hjälpmedel hämmar tillgängligheten för elever med 
funktionsnedsättningar. Vidare menar Jakobsson och Nilsson (2011) att elevens delaktighet 
begränsas av brister i fysisk tillgänglighet. Hammar och Johansson (2008) lyfter fram att en 
funktionsnedsättning handlar om att någon funktion är nedsatt men att detta inte behöver 
hindra eller orsaka någon svårighet för elevens möjlighet att delta. Hindren finns för det mesta i 
miljön eller i hur en aktivitet planeras (Hammar & Johansson, 2008). 

  
I en studie genomförd av Prellwitz (2001) visar resultatet att miljön inomhus i skolan är mer 
tillgänglig än miljön utomhus. Majoriteten av eleverna i studien finner inte några större hinder i 
skolans fysiska inomhusmiljö. När det däremot gäller utomhusmiljön skriver Prellwitz (2001) att 
det finns problem för tillgängligheten av utemiljön i skolan. Hon skriver även att det är främst 
under vintern som eleverna med rörelsehinder i studien anser att tillgängligheten av 
utomhusmiljön är dålig. Många elever anser dock oavsett årstid att gården och lekplatsen på 
skolan inte är tillgängliga ställen där de kan vara tillsammans med sina kamrater. (Prellwitz, 
2001). Enligt Wandin och Ås (2007) är ute rasten en situation där många anser att det är den 
stund på dagen där det är svårast att delta i lek och att barn med rörelsehinder lätt blir utanför. 
Terrängen utomhus är inte alltid möjlig att ta sig fram på med hjälpmedel som rullstol eller 
rullator, lekarna är för det mesta rörliga, barnen rör sig i ett snabbt tempo över ytor som är stora 
och platser som sandlådan eller skog som finns nära är inte alltid tillgängliga (Wandin & Ås, 
2007). Det är främst under vintern betonar Wandin och Ås (2007) som det kan vara besvärligt att 
ta sig fram i rullstol eller med gåstöd. Brodin och Lindstrand (2008) menar däremot att alla barn 
kan delta utomhus. Barnen har mer utrymme att röra sig fritt över större och varierade ytor ute 
(Brodin & Lindstrand, 2008). Brodin och Lindstrand (2014) betonar att för barn med rörelsehinder 
verkar det vara enklare att bli delaktig i utomhusmiljön i förskolan och få tillgång till leken. 
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Den studie Prellwitz (2001) genomförde visar även att det finns problem i den sociala miljön. 
Flera av eleverna med rörelsehinder blir uteslutna i vissa delar av undervisningen för att det finns 
brister i den fysiska miljön (Prellwitz, 2001). Även om eleverna anser att tillgängligheten i miljön 
inomhus är bättre anpassad än miljön utomhus blir de uteslutna från undervisnings- och 
leksammanhang på grund av bristfällig tillgänglighet (Prellwitz, 2001). Wandin och Ås (2007) 
lyfter fram att om miljön på skolan eller förskolan inte är tillgänglig överallt kan de motoriska 
svårigheterna vara ett socialt hinder. 

2.4 Delaktighet – Vuxnas roll, Kunskap och Aktörer 

2.4.1 Vuxnas roll 

Wandin och Ås (2007) lyfter fram att barn med rörelsehinder ofta har flera vuxna runt om sig och 
att tiden möjligtvis ägnas mer med de vuxna än med andra barn. För att det ska vara möjligt att 
vara tillsammans i grupp är en del barn i behov av stöd från vuxna (Wandin & Ås, 2007). Enligt 
Wandin och Ås (2007) är det vanligt att vuxna aktivt deltar i lek och samtal i barngruppen eller 
låter barnet klara sig självständigt genom att dra sig undan helt för att inte vara i vägen. Ibland 
kan det räcka med att den vuxna på så sätt lämnar mer utrymme till kommunikation mellan 
barnen men det kan även orsaka att barn som har svårigheter med samspel blir utelämnad från 
de andras samtal och lekar (Wandin & Ås, 2007). Som tidigare beskrivits har många barn med 
rörelsehinder ofta svårigheter med kommunikation (Brodin & Lindstrand, 2014). Lärare i 
förskolan kan sätta igång lek och göra det möjligt för ett barn som har svårt att uttrycka sig att 
komma in i gemenskapen (Brodin & Lindstrand, 2014). 

  
Forskning om barn med svåra funktionsnedsättningar har ofta visat att dessa barn bara kan leka 
utan stöd från vuxna i undantagsfall (Brodin & Lindstrand, 2008). Ett av de viktigaste områdena 
enligt Brodin och Lindstrand (2014) är att kunna delta i lek med kamrater. De betonar att för barn 
med funktionsnedsättningar är detta även det svåraste att hantera och veta hur de ska göra för 
att få tillträde till leken. En förutsättning för deras möjlighet till lek är de vuxna (Brodin & 
Lindstrand, 2008). 

  
Hammar och Johansson (2008) lyfter fram att alla elever har samma behov av att bli sedda och 
behandlade med respekt. Bemötandet kan enligt Hammar och Johansson (2008) vara väsentligt 
för en elevs upplevelse av delaktighet. Enligt Wandin och Ås (2007) är det inte ofta vuxna vänder 
sig till barn med rörelsehinder exempelvis för att be dem hämta saker. Jakobsson och Nilsson 
(2011) betonar att lärarens förhållningssätt är en av de viktigaste förutsättningarna för 
delaktighet. Ett tillåtande förhållningssätt ökar enligt Eriksson (2014) barns möjligheter till 
delaktighet. Många barn med rörelsehinder har en assistent och detta kan antingen vara 
underlättande eller ett hinder i samspelet med kamraterna beroende på vilket förhållningssätt 
assistenten har (Wandin & Ås, 2007). 

  
Wandin och Ås (2007) lyfter fram att det allmänna klimatet i gruppen är av stor vikt för hur 
delaktig barnen blir. Det förhållningssätt vuxna har till funktionshinder och vilken syn de har på 
barnen med funktionshinder är av stor vikt för förhållningssättet hos barngruppen (Wandin & Ås, 
2007). Wandin och Ås (2007) beskriver att det är positivt om kamraterna känner ett ansvar för att 
barnet med rörelsehinder kan vara delaktig i gruppens aktiviteter men barnet får däremot inte 
bara ses som någon som har behov av hjälp. De beskriver vidare att den syn de andra barnen har 
på barnet med rörelsehinder påverkas mycket av personalens bemötande. 

2.4.2 Kunskap 

Enligt Hammar och Johansson (2008) är det väsentligt att pedagoger får förståelse för vad 
elevens funktionsnedsättning innebär. Detta menar dem är en förutsättning för att 
undervisningen ska fungera så bra som möjligt och för att samspelet ska bli på bästa möjliga sätt 
mellan kamrater och omgivningen. För att kunna ge barn extra stöd behöver lärarna i förskolan 
kunskap om vad olika funktionsnedsättningar innebär för ett barn i vardagen (Brodin & 
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Lindstrand, 2014). Hammar och Johansson (2008) beskriver de att det är väsentligt att 
informationen sker i god tid så att eleven inte behöver möta negativa konsekvenser i bemötande 
och undervisning. Får klasskamraterna även information och förståelse för vad kamratens 
funktionsnedsättning innebär är detta en stor fördel (Hammar & Johansson, 2008).  Enligt 
Wandin och Ås (2007) kan enkel basfakta om barnets funktionshinder ge äldre barn en förståelse 
för barnets situation.  

2.4.3 Aktörer 

I skolsituationer för elever med funktionsnedsättningar är det enligt Jakobsson och Nilsson 
(2011) viktigt med samverkan med aktörer som hem, sjukvård, socialtjänstens individ-och 
familjeomsorg, förskolan och fritidshem. Ottosson (2014) beskriver att när det är en ny 
samverkanskontakt mellan förskolan och andra professionella är det väsentligt att uppdraget är 
tydligt för att alla parter ska veta vad som förväntas. Att få ta del av andra professioners 
kompetenser är för många lärare stimulerande och det kan vara väldigt tillfredsställande när det 
blir ett ömsesidigt utbyte av kunskap som i förlängningen gynnar barnen (Ottosson, 2014). 
Jakobsson och Nilsson (2011) lyfter fram att det är viktigt med kommunikation mellan olika 
aktörer och att kommunikation som fungerar bra kan leda till att det bildas bra förutsättningar till 
delaktighet och lärande för alla elever. 
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3 Metod 

I detta avsnitt redogörs först val av metod följt av urval av förskolor och informanter, 
datainsamling, databearbetning, tillförlitlighet, etiska ställningstaganden. Avsnittet avslutas med 
metoddiskussion där fördelar/nackdelar med genomförandet av intervjuerna och inspelningarna 
redogörs och vad som kunde ha gjorts annorlunda.  

3.1 Undersökningsmetod 

För att öka kunskapen om miljöns betydelse för barn med rörelsehinder valdes intervju som 
metod för insamling av data till studien. Enligt Löfgren (2014) är intervjuer ett bra sätt att få 
detaljerade och fylliga berättelser inom ramen för syftet som projektet har. Hon skriver även om 
förberedelser inför intervjuer. Med tips från Löfdahl har en intervjuguide skrivits, se bilaga 2. 
Frågorna som ställdes till pedagogerna var öppna, inget avbrytande i frågorna förekom och tiden 
till att låta pedagogen svara i sin egen takt gavs. En viktig faktor är att lyssna och visa att man är 
intresserad när man vill att en människa berätta något (Löfdahl, 2014). Tanken i denna studie är 
att låta pedagogen prata och att det inte blir som en konversation utan mer att vi frågar och 
pedagogen får svara. 

3.2 Urval 

Att hitta förskolor med barn med rörelsehinder och förskolor som är anpassade har varit i fokus. 
Detta för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna för att sedan få svar på 
forskningsfrågorna. Att ha erfarenhet av barn med rörelsehinder var det enda kravet vi hade på 
våra informanter. De pedagoger man intervjuar blir informanter, de är ett begränsat antal 
personer som man försöker få ut så mycket som möjligt av (Christoffersen & Johannessen, 2015). 
Utvalda förskolor kontaktades och intervjuer med pedagoger efterfrågades. Både utbildade 
förskollärare och barnskötare men också outbildade barnskötare kontaktades så länge kravet om 
erfarenhet uppfylldes. 

  
De pedagoger som blev våra informanter har fått fiktiva namn i denna studien för att lättare 
kunna se vem som sagt vad. De fiktiva namnen informanterna fått är Ebba, Charlotte, Hugo, 
David och Lena. Ebba och Hugo jobbar på en specialförskola där det endast finns barn med 
funktionsnedsättningar medan Charlotte, David och Lena jobbar på traditionella förskolor där 
barn med rörelsehinder integrerar med de övriga barnen. 
De urval som gjort är de kriteriebaserat urval som Christoffersen & Johannessen (2015) skriver 
om. Då målgruppen för denna studie var de pedagoger som har erfarenhet av rörelsehinder och 
det inte fanns speciellt många med den erfarenheten som efterfrågades av oss gjorde studien 
mycket mer intressant och viktig. Urvalet av pedagoger skedde genom sökning av förskolor med 
barn med rörelsehinder. Dessa förskolor sökes efter då intresset av pedagoger med erfarenhet av 
barn med rörelsehinder låg i grund för studien. Sökandet efter förskolor med barn med 
rörelsehinder gjorde chansen för att hitta pedagoger med erfarenhet större. När förskolorna var 
upphittade kontaktades förskolorna som kändes mest relevanta för studien via telefon och var 
förskolan intresserad skickades ett mail med mer information om studien och förslag på tider för 
bokning av intervjun. 

3.3 Datainsamling 

Inspelning av intervjuerna valdes för att kunna göra intervjuaren mer delaktig i intervjun, kunna 
lyssna och ställa frågor och kunna vara där i stunden. Som tidigare nämnts skriver Löfdahl (2014) 
att det är viktigt att visa intresse. Bryman (2008) skriver eftersom intervjuaren ska vara 
uppmärksam på det informanten säger för att kunna ställa följdfrågor och uppge intressanta 
synpunkter, är inspelningen av intervjun ett bra val då man slipper bli distraherad att föra 
anteckningar av det som sägs. Därför valdes metoden att spela in intervjun för att slippa 
anteckna på plats med risk att missa något som kan vara viktigt för vår studie samt att 
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informanten kan känna att svaren inte ska vara lika långa då vi skriver anteckningar. Flera 
intervjuer har valts att göra och till största mån försöktes intervjuerna att göras individuellt, men 
vid ett tillfälle fanns det endast möjlighet för två informanter att göra intervjun samtidigt. 
Individuella intervjuer, i den mån vi kunde, valdes för att kunna hålla fokus på den talande 
informanten men också för att informanten skulle kunna tala öppet och anonymt, att det 
informanten säger inte kan komma tillbaka till den på något sätt. Som intervjuare har man ansvar 
för att förebygga skador och att informanternas identiteter inte kommer att röjas 
(Vetenskapsrådet, 2017). Intervjun skedde i ett enskilt rum och informanten hade bokat god tid 
för detta för att intervjun skulle gå smidigt till och att det inte skulle ställa till några problem i 
verksamheten eller att det skulle bli stressigt. För att intervjun skulle gå smidigt till samt att man 
skulle få ut det man ville av informanterna användes en intervjuguide, se bilaga 2. Med hjälp av 
intervjuguiden fick intervjun en bra struktur och man fick en bra överblick. Intervjuguiden hjälpte 
också till med samma frågor ställdes till alla informanter och på så sätt fick man olika svar på 
samma fråga och fick därav mycket att reflektera över. 

3.4 Databearbetning 

När intervjuerna var gjorda valdes transkribering för att få ut vad informanterna sa. Bryman 
(2008) skriver att det tar mycket tid att transkribera material och att det blir mycket papper till 
analysen att ta sig igenom. Eftersom det tog mycket tid att transkribera delades intervjuerna och 
inspelningarna upp på båda intervjuerna. När transkriberingarna var färdiga lät vi den andra 
lyssna och kolla igenom så att man inte missat något eller gjort något större fel som kunnat ha 
betydelse för studien. När allt var kontrollerat började arbetet med att dela upp och markera vad 
som hade relevans till vad. Till hjälp togs överstrykningspennor och uppdelning av huvudrubriker 
gjordes. När huvudrubriker valts, utifrån forskningsfrågorna, gjordes ytterligare en markering för 
under rubriker inom varje område för att få en tydligare struktur och en klarare bild över 
resultatet. När markeringen var klar sattes det olika delarna ihop från de olika intervjuerna och 
skrevs om till passande stycken. Resultatet delades upp i tre huvudrubriker. Fysisk miljö, 
delaktighet och faktorer. Varje huvudrubrik har fyra till sju underrubriker. Metoden vi har valt att 
gå efter är meningskoncentrering analys. Kvale och Brinkmann (2017) skriver att 
meningskoncentrering är när man sammanfattar intervjupersonens yttrande till korta 
formuleringar och drar samman svaren. Det finns fem steg i analysen, första steget är att läsa 
intervjun, andra steget är att fastställa det naturliga meningsenhetern som uttrycks av 
intervjupersonen, tredje steget är att forskaren formulerar teman som är övergripande i 
intervjun, fjärde steget ställa frågor till meningsenheterna, femte steget knyta ihop de centrala 
med väsentliga i intervjun (Kvale och Brinkmann, 2017). 

3.5 Tillförlitlighet 

Bryman (2008) skriver om delkriterier som består i tillförlitligheten. Bryman (2008) skriver om 
trovärdighet, en beskrivning av en social verklighet som blir accepterad i andra människors ögon. 
I denna studie anser vi att trovärdigheten är viktig, citat i resultatet har använts för att styrka 
trovärdigheten i studien. Han skriver även om pålitlighet. Detta sker genom att arbetet lämna in 
för opponering till handledare, examinator samt studiekamrater. Bryman (2008) skriver även om 
möjlighet att styrka och konfirmera att som forskare ska man inte låta personliga värderingar 
eller teoretiska inriktningar ha någon påverkan på studien vare sig utförandet eller slutsatserna. 
Detta har använts under studien då vi tagit en transparant roll hur vi gått tillväga för att öka 
trovärdigheten i studien.  

3.6 Etiska ställningstagande 

Löfdahl (2014) och Vetenskapsrådet (2011) beskriver fyra forskningsetiska principer, dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentiell kravet. Alla fyra 
forskningsetiska principer har använts i denna studie. I missivbrevet (se bilaga 1) fick 
informanterna information om vad studien handlade om, att de när som helst kunde avbryta 
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intervjun, att intervjun spelas in och inga namn eller förskolans plats kommer att användas. De 
informerades även i missivbrevet (se bilaga 1) om att materialet, dvs inspelning och 
transkribering kommer att raderas när arbetet är inlämnat och godkänt. Förskolecheferna till de 
förskolor där studien genomfördes informerades även vad studien handlade om. Innan 
intervjuerna fick informanterna skriva under sina namn för att ge samtycke till deltagande i 
intervjun. I denna studie har informanterna fått fiktiva namn för att det inte ska gå att spåra vilka 
informanterna är.  

3.7 Metoddiskussion 

Fördelar med intervjuerna och att spela in dem är att man inte behöver anteckna eller avbryta 
informanterna när de pratar för att hinna med att skriva vad de berättar samt att man får ut så 
mycket som möjligt från informanterna och kan ställa följdfrågor eftersom man har hängt med. 
Enligt Löfgren (2014) kan intervjuaren fokusera på att lyssna och ställa följdfrågor om intervjun 
spelas in. 

  
En nackdel med intervjuerna och inspelningen var att vid en intervju var det två av informanterna 
som intervjuades samtidigt vilket gjorde att det blev svårare för oss att transkribera materialet 
och skriva resultatet. Det tog även längre tid att göra transkriberingen på grund av att de avbröt 
varandra ibland och svarade på varandras svar. Enligt Bryman (2008) tar det ca 5-6 timmar att 
transkribera en timmes intervju, vidare beskriver han att det är en tidsödande process att skriva 
ut intervjuerna. Att intervjua två samtidigt hade även påverkan på resultatet på grund av att 
svaren inte blev fullständiga. Det vi har lärt oss utifrån detta är att man inte ska tacka ja till att 
intervjua två informanter samtidigt. Det vi kunde gjort annorlunda var att skriva in i missivbrevet 
att varje intervju skulle ske enskilt.  
 
Något vi hade gjort annorlunda är att anpassat intervjuguiden bättre till de olika förskolorna då 
en del frågor riktade sig till de traditionella och en del frågor till specialförskolan. Detta gjorde att 
svaren på vissa frågor uteblev eller inte blev tillräckliga. 
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet. Resultatet kommer att vara uppdelat i rubriker som utgår från 
studiens forskningsfrågor.  

4.1 Fysisk miljö 

4.1.1 Anpassningar 

De två pedagoger som arbetar på specialförskolan nämner att deras miljö är anpassad för barn 
med rörelsehinder. Den ena pedagogen, Hugo, beskriver att miljön och materialet anpassas efter 
det barn som går på förskolan. Han beskriver vidare att de får in nya barn med olika typer av 
funktionsvariationer och att alla barn är olika, därför måste man anpassa efter varje barn säger 
han. Han berättar även att det material som de inte har på förskolan nu kan de köpa in och 
anpassa vid behov. Ebba som också jobbar på specialförskolan berättar om miljön på förskolan, 
hon nämner att eftersom de inte har några andra barn att ta hänsyn till är verksamheten 
anpassad till den barngrupp som finns idag på förskolan. Ebba berättar även att barn med liten 
motorisk förmåga ska kunna nå och använda saker och att miljön anpassas till barnens 
individuella nivå.  

 
Lena, som jobbar på en traditionell förskola, berättar däremot att miljön inte är så anpassad för 
barn med rörelsehinder men att de har försökt att anpassa inomhus för att det ska vara möjligt 
att röra sig fritt. 

4.1.2 Den fysiska miljön 

De två pedagoger som nämner den fysiska miljön berättar båda två att den är viktig och spelar 
stor roll. Hugo berättar att den fysiska miljön spelar stor roll och att den är otroligt viktig för det 
visuella för barnen, att den fysiska miljön bidrar till ett intresse och ett lärande. Även David säger 
att utformningen av miljön spelar en stor roll för barnen och är väldigt betydelsefull därför att 
barnet på egen hand ska kunna ta sig fram inomhus. 

4.1.3 Utformningen av miljön 

När det handlar om hur den fysiska miljön ät utformad har alla pedagoger intressanta 
erfarenheter som de berättar om. Hugo till exempel, som jobbar på en specialförskola, berättar 
om en korridor de har på förskolan. Där kan barnen använda sina gåstolar och under vägens gång 
upptäcka saker som gör det mer intressant för barnet att ta sig fram. Ebba som också jobbar på 
specialförskolan, berättar att utgångspunkten är att alla sinnen ska stimuleras. De tycker att det 
är viktigt att barnen ska få tillfredsställelse från alla sina sinnen. När hon till exempel beskriver 
den fysiska miljön nämner hon att ljud och ljus är viktiga förutsättningar. 

  
David en av pedagogerna som jobbar på en traditionell förskola berättar att det inte finns några 
trösklar och att förskolans verksamhet håller till på ett plan. Han säger Så det fungerar ju ganska 
bra. Lena som jobbar på en annan traditionell förskola nämner även precis som David att det inte 
finns några trösklar. Hon berättar att detta är en fördel därför att det blir lättare för barnet att sig 
fram. Charlotte som jobbar på samma förskola som Lena beskriver att det finns en trall utomhus 
och att det går enkelt att ta sig in och ut om man har rullstol eller specialvagnar. Charlotte 
berättar att de har överlämnat deras personaltoalett till barnet, hon säger att barnet har behov 
av en speciell stol för att kunna besöka toaletten. 

4.1.4 Hjälpmedel 

Samtliga pedagoger berättar om hur de använder olika hjälpmedel som finns på förskolan och 
om utrymmet de ska förvara hjälpmedlen i. Hugo berättar om hjälpmedel som finns på 
specialförskolan, han berättar om gåstolar som finns, att det finns olika typer för att det ska 
passa olika barn, han berättar också om ståskal som kan användas så att barnen kommer upp i 
olika nivåskillnader. Ebba berättar om problematiken som uppstår ibland:  
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Vi har ju gott om utrymme men ändå så tycker jag ibland att det blir lite trångt och gåstolarna får 
inte riktigt plats och det kan vara sådana små saker som gör att man kanske känner att det inte är 
optimalt. 

  
Ebba berättar precis som Hugo om gåstolar och ståskal som hjälpmedel för barnen. Hon berättar 
även om korsetter som hjälp för barnen att få en bättre hållning. De ger också stöd till barn som 
behöver hjälp när de ska sitta själva, hon förklarar 

Det kan ju vara sådana här saker som bara en korsett, helt plötsligt får dom 
ett väldigt bra sittande och då kan hela deras kropp bli rakare vilket medför 

att det blir lättare att använda armarna. 

 Även David berättar att de är i behov av ett extra förråd där de kan ställa in alla hjälpmedel i. De 
behöver dessa utrymmen därför att barn med rörelsehinder använder många hjälpmedel. Lena 
säger att de hjälpmedel barnet har är handledsskydd, en höj och sänkbar stol och skor med 
skenor för att det ska vara möjligt för barnet att stå stabilt. Charlotte berättar att barnet har fått 
en specialgunga. Hon berättar också att barnet har en tyghjälm. Hon förklarar att barnet har 
detta för att skydda huvudet om barnet ramlar och slår sig. 

4.1.5 Hinder i verksamheten 

När det gäller hinder i verksamheten är de två pedagogerna från specialförskolan överens. Hugo 
berättar till exempel att han inte upplever några hinder i den fysiska miljön på förskolan, han 
nämner att de få hinder som uppstår i verksamheten försöker de lösa direkt. Ebba nämner precis 
som Hugo att hon inte heller upplever några hinder i den fysiska miljön som påverkar 
pedagogerna eller barnen. Det hon berättar är dock att barnens hjälpmedel till exempel 
gåstolarna är många och tar stor plats. Det finns dock utmaningar i deras verksamhet berättar 
Ebba, eftersom att barnen på förskolan har stora svårigheter motoriskt kan det bli en utmaning 
att hitta leksaker som är anpassade. Men på det stora hela berättar hon att det fungerar bra. 
David som jobbar på den traditionella förskolan nämner däremot att det finns hinder i den 
fysiska miljön, han säger att det ofta blir för många saker som ligger på golvet överallt på 
förskolan och att det gäller att man inte har för mycket möbler eller stolar. 
Charlotte berättar att hon tycker att det borde ha funnits en speciell toa och duschmöjlighet på 
förskolan. 

  
Lena berättar att det är besvärligt ute nu eftersom att alla hjälpmedel inte har kommit än men 
hon nämner att de är på gång. Hon säger vidare att det tar väldigt lång tid att få hjälpmedlen från 
habiliteringen. 

4.1.6 Flexibla arbetssätt 

De två pedagogerna från specialförskolan berättar om hur de jobbar i deras verksamhet. 
I deras miljö som de har och med de barnen på förskolan är det viktigt för dem att ta reda på vad 
det individuella barnet gillar för att kunna anpassa miljön ur ett lärandeperspektiv. Han förklarar 
vidare att vi måste vara flexibel och anpassa arbetssättet efter barnens behov och att det inte 
alltid är samma lösningar till alla barn Då får vi förändra det och det kan ju vara på olika sätt men 
det gäller ju hela tiden och vara flexibel. Ebba berättar vidare att hon inte riktigt kan förklara vad 
som skiljer sig i den fysiska miljön men hon berättar att på deras förskola arbetar de mycket med 
sinnen. Jag tycker att den inspirerar, den ska vara lockande och vi jobbar mycket med sinnen då 
som sagt och det kan vara mycket ljud och ljud. 

4.2 Delaktighet 

4.2.1 Arbetssätt 

Pedagogerna berättar om vilka arbetssätt de använder sig av för att barn med rörelsehinder ska 
bli delaktiga i verksamheten. 
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David berättar om att de planerade för att barnet som gick där tidigare skulle kunna vara delaktig 
Asså, när vi planerar försöker vi ju planera utifrån att dom ja hon nu som senast var här ska 
kunna va delaktig. Hugo berättar hur de på olika sätt försöker göra barnen delaktiga. Han 
berättar till exempel att de använder sig av kommunikation för att förtydliga vad de gör. Att 
använda språket förbereder barnen vilket gör dem mer delaktiga, förklarar han. Han berättar 
även att de gärna uppmuntrar barnen till att göra något eller uppmuntra det barnet gör. 
Charlotte berättar om några aktiviteter de gör på förskolan och hur barnet kan vara med i dessa. 
Hon säger att på sångsamlingen har vi ju mycket liksom huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. och 
berättar vidare att de gör rörelserna långsamt och att assistenten hjälper barnet vilket gör att 
barnet kan delta. Ebba berättar att om ett barn inte vill vara med är det viktigt att ta reda på 
anledningen för att kunna lösa det och möjliggöra för barnet att delta. 

4.2.2 Miljö 

Två av pedagogerna berättar att miljön är en viktig faktor som spelar stor roll för barn med 
rörelsehinder möjlighet till delaktighet.  
 
David berättar att de försöker ha miljön i åtanke vid planering för att det är den som styr till den 
största delen om barnet med rörelsehinder kan vara delaktig. Han berättar till exempel att de får 
tänka på att de använder rätt rum och bord och möblerar rätt för att barnet ska kunna delta. 
David berättar att miljöerna i förskolan är trånga och att de andra barnen snabbt förflyttar sig 
snabbt till olika rum vilket försvårar barnets deltagande i lek med andra barn. Han berättar vidare 
att det hade varit enklare för barnet att röra sig fritt om rummen bara hade varit möblerad 
utifrån barnet. Hugo berättar om miljöns påverkan till delaktighet, han säger till exempel att 
miljön måste locka och väcka barnets intresse för att barnet ska vilja vara delaktig. Han berättar 
vidare att pedagogerna därför måste tänka på vad som kan passa för flera olika barn och vad som 
kommer få de allra flesta barn delaktiga. 

4.2.3 Utmaningar 

Några av pedagogerna berättar om vilka utmaningar som finns för att barn med rörelsehinder ska 
kunna bli delaktiga. 

  
David berättar att han upplever att det är svårt att göra barnet delaktig utomhus. Han nämner till 
exempel att de försöker få barnet att vara delaktig i allt men att det kan vara besvärligt när de 
ska gå till skogen. Han säger att det är de som pedagoger som måste dra rullstolen och att detta 
blir tungt för deras kropp. Han nämner att de därför måste tänka ut vilken skog de ska gå till där 
det inte är lika tungt att dra rullstolen. David säger vidare: 

Men jag menar, då ligger alla under en gran och då måste man lyfta ner 
henne, upp med alla spännen ur stolen, ner under granen och så är vi där en 

stund och upp igen. 

David berättar att barnet inte kan delta i aktiviteter utomhus om det inte är någon som lyfter 
barnet. Han berättar att sandlådans utformning på förskolgården gör att barnet på egen hand 
inte kan ta sig ner i sandlådan, han nämner även att barnet inte kan ta sig upp i en snöhög eller 
åka pulka. David förklarar att det blir tungt att lyfta upp ett barn som är fem-sex år i en 
pulkabacke och att de inte gör detta flera gånger om dagen eftersom att lyften anstränger deras 
kropp. 

 
Hugo berättar att barnen på förskolan inte har en stor förmåga att vara delaktiga på samma sätt 
som barn vid till exempel en traditionell förskola. Han säger att eftersom deras barn inte har 
möjligheten att kunna säga till måste de som pedagoger alltid tolka och ofta dra sina egna 
slutsatser. Hugo nämner återigen att deras barn på specialförskolan inte har en stor möjlighet att 
samspela och vara delaktiga med varandra på samma sätt som vid barn vid en traditionell 
förskola. Han säger att de pedagoger som finns på förskolan däremot strävar efter att alla barn 
ska hitta en samhörighet och vara delaktiga. 
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Ebba berättar att det kan finnas barn som har en rädsla och inte vill vara delaktig. Hon nämner till 
exempel att barnet kan tycka att det är läskigt att göra en sak och att man som pedagog då måste 
stötta och uppmuntra barnet. Ebba säger att man som pedagog måste göra detta för att till slut 
kunna jobba bort det och hon säger även att man som pedagog behöver vara lyhörd hela tiden. 
Ebba berättar också att alla barn inte är på den nivån vilket gör det till en svårare utmaning. Hon 
berättar även att hon ibland tänker att pedagogerna är snabba med tolkningar och att det lätt 
kan bli fel. Hon berättar att de till exempel kan ha tolkat fel åt vad barnet skrattade åt eller 
kollade på men att de som pedagoger alltid gör sitt bästa. 

4.2.4 Vuxnas roll 

Samtliga pedagoger berättar om deras roll för barn med rörelsehinder. 
Lena berättar att barnet med rörelsehinder inte tar initiativ själv utan att det är dem som 
pedagoger som måste starta upp en lek och få med andra barn i leken. David berättar även om 
deras roll som pedagoger vid leken. Han säger att de fick anpassa leken och styra den. David 
berättar om den roll vuxna har för barnet med rörelsehinder utomhus, han säger Man är ju 
väldigt beroende av vuxna ute för att man måste bli lyft överallt. Hugo berättar att de jobbar 
genom att pedagogerna ska finnas som ett stöd för barnen. Han säger att barnen får stöd men 
ska känna att de gör saker själva. Hugo berättar också att de måste ha respekt för barnen genom 
att tolka och se om barnen vill vara delaktiga. De måste däremot även vara uppmärksam på om 
barnet inte vill vara delaktig och respektera det, förklarar han. Charlotte berättar att rörelselekar 
är något de har börjat med ute och att barnet med stöd av assistenten kan vara med och röra sig 
lite. Ebba berättar att man som pedagog måste vara otroligt lyhörd eftersom att deras barn inte 
har förmågan att säga vad de vill eller tänker. För att kunna se vad barnet behöver säger Ebba att 
man måste vara lyhörd.  
Ebba berättar  

Genom mina tolkningar och mina observationer av barnen får de delaktighet 
på det sättet.  

Även Ebba berättar som Hugo att man måste ha respekt för när barnet inte vill vara med. Ebba 
berättar även att uppmuntran är viktigt för barns delaktighet och att det är pedagogerna som 
försöker skapa en delaktighet. 

4.2.5 Leken och samspel 

Pedagogerna berättar om hur de upplever att samspelet fungerar för barn med rörelsehinder och 
på vilket sätt de blir delaktiga i andra barns lekar. 

  
David berättar att han tyckte att det var svårt att få barnet att leka med andra barn och få 
samspelet att fungera. Ebba berättar om att i den barngrupp de har just nu finns det inga barn 
som kan ta egna initiativ till samspel med andra barn. Ebba berättar att det kan verka som att 
barnen har det roligt och tycker om att vara nära ett annat barn men hon säger att det är hela 
tiden pedagogernas tolkningar som får den avgörande rollen. Hugo säger Alla barn kan inte 
samspela med varandra samtidigt. Han berättar att det inte fungerar men att de hoppas på att 
barnen kan samspela två och två. Hugo berättar att många barn i deras nuvarande barngrupp 
inte har den förmågan att samspela med andra. Han säger att de barn som däremot har den 
förmågan eller är intresserad av det fångar de som pedagoger upp direkt och tar tillvara på. 
Vidare berättar Hugo att de inte har någon fri lek på samma sätt som i en traditionell förskola, 
han berättar däremot om vad han såg när han jobbade på en resursavdelning. Han säger att de 
andra barnen var respektfulla mot barnet med rörelsehinder och att barnet fick vara med och 
leka. Hugo berättar att barnet med rörelsehinder ofta fick en mer avvaktande roll i leken, han 
nämner att barnet till exempel kunde få en roll som en bebis eller en roll där de blir 
omhändertagna. Han säger att när barnet skulle gunga ställde att de andra barnen upp och 
hjälpte till att göra fart på gungan och de försökte få barnet med rörelsehinder mer delaktigt. 
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Charlotte berättar att de andra barnen i gruppen gör barnet med rörelsehinder delaktiga i deras 
lekar genom att dela med sig av det de leker med. 

4.2.6 Hjälpmedel 

Några av pedagogerna berättar om hur hjälpmedlen bidrar till att barn med rörelsehinder kan 
vara delaktig i verksamheten.  

 
Hugo berättar att de använder sig av symboler som bilder eller tecken som stöd. Han berättar att 
gåstolarna och ståskalen kan bidra till delaktighet då barnen kommer på en annan nivå än vad de 
brukar och på så sätt kan de få en annan syn på saker. Lena berättar att hjälpmedlen är väldigt 
viktig för att barn med rörelsehinder ska kunna vara delaktiga i verksamheten. Hon nämner att 
barnet kan sitta i samma höjd som de andra barnen och se dem bättre och på det viset bli 
delaktig. David nämner att hjälpmedlen är ett måste för att barn med rörelsehinder ska kunna 
vara delaktig. Han säger att det måste finnas bra stolar som till exempel matstolar, dessa stolar är 
ofta höj och sänkbara vilket gör att barnet kan sitta vid både låga och höga bord. 

4.2.7 Krävande 

De två pedagogerna vid specialförskolan berättar hur de upplever om det är mer eller mindre 
krävande att få ett barn med rörelsehinder delaktig. Hugo berättar  

Alla barn tycker jag behöver något vare sig de har rörelsehinder eller inte så 
kräver de ju väldigt mycket för man måste ju tänka helt individuellt utifrån 

varje barn. 

Hugo berättar att det inte är mer krävande utan att det är individuellt och att alla barn behöver 
stöd och uppmärksamhet vid delaktighet. Ebba berättar däremot att hon tycker att det kan vara 
mer krävande att få ett barn med rörelsehinder mer delaktig. Hon säger: 

Det kan vara väldigt svårt ibland, jag går ju på mina tolkningar och det är inte 
alltid det kanske stämmer man har ju inte alltid sanningen, så det tycker jag är 

svårare. 

Ebba berättar vidare att det händer att de ibland har barn som är lite duktigare om man får säga 
så. Hon säger att de kanske har bättre motorik och kan visa vad de vill på ett annat sätt. Vidare 
säger hon att dessa barn på egen hand kan ta till sig saker och personer vilket gör att man som 
pedagog kan se att barnen vill vara delaktiga och som pedagog får hjälpa till med det på bästa 
sätt. 

4.3 Faktorer 

4.3.1 Enskilda barnet 

Två av pedagogerna berättar om det enskilda barnet och hur alla barn är unika. 
Hugo berättar att de har jobbat mycket med att barnen ska få en känsla av att de kan lyckas på 
egen hand. För att ge barnen den känslan säger han att de uppmuntrar barnen hela tiden och 
mycket när de gör framsteg. Han säger även att små framsteg ska uppmuntras stort. 
Hugo berättar att de vill att barnen ska bli medvetna om rörelser de kan utföra, han säger att från 
början är de inte medvetna om detta och att det är något som de som pedagoger måste jobba 
fram. Han berättar vidare att de vill uppnå en stimulans hos barnet, att barnet ska få en vilja att 
röra kroppen på olika sätt. Han berättar att alla barn är individuella och att de måste lära känna 
det individuella barnet. Han nämner att inget barn är det andra likt och att man måste jobba 
utifrån det barn man har på förskolan just nu. Sist berättar Hugo 

För de här barnen har ju oftast en utvecklingsstörning, det är inte bara det 
motoriska utan de här barnen har nästan alltid en utvecklingsstörning också. 
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 Även Charlotte nämner som Hugo att man måste utgå från det individuella barnet för att inget 
barn med rörelsehinder är sig lik den andra. Charlotte berättar att de har förklarat för barnen i 
gruppen om vad barnets rörelsehinder innebär, hon nämner att de har ett öppet klimat på 
förskolan. Att de har berättat för barnen om vad barnets rörelsehinder innebär har gjort dem 
medvetna om att de måste vara extra hjälpsamma, förklarar hon. 

4.3.2 Underlag och kunskap 

Två av pedagogerna berättar om underlag för barn med rörelsehinder och två andra 
pedagogerna berättar om vad de tycker är viktigt när man jobbar med barn med rörelsehinder. 
Hugo berättar att det inte finns några speciella underlag att gå efter. Han säger 

Något underlag tycker jag är svårt att säga att man kan ha för det är så olika. 

David berättar att han tror att alla förskolor ska vara handikappanpassade när de byggs. Ebba 
berättar att hon tycker att det behövs kunskap för att jobba med barn med särskilda behov. Hon 
säger att på integrerad förskola har hon förut sett att det har kommit in en resurs utan 
erfarenhet och att detta inte blir lika bra med en som har erfarenhet. Charlotte berättar att hon 
tycker att det är kunskap som krävs för att stödja barn med rörelsehinder. 

4.3.3 Vuxen kontakt 

Samtliga pedagoger berättar om barn med rörelsehinder och deras vuxen kontakt. 
Hugo berättar att det alltid behövs en vuxen med barnet. Han nämner att det inte nödvändigtvis 
behöver sitta en vuxen bredvid men att det alltid måste finnas en vuxen i närheten. Han berättar 
vidare att när man kan se att barnet är intresserad av ett material så kan man introducera och 
sedan ge barnet en stund själva att utforska men att man alltid finns i närheten utan att vara 
direkt bredvid. Ebba berättar att barnen aldrig är själva utan det finns alltid en vuxen där 
eftersom barnen alltid behöver någon form av tillsyn. Hon berättar också att barnen exempelvis 
kan sitta själva vid ett bord om de leker med klossar och att pedagogen då kan ta ett steg tillbaka. 
Ebba berättar 

De får ju ofta väldigt mycket vuxenkontakt av oss så vi brukar också, det är 
viktigt för oss att vi backar att de faktiskt får vara själva ibland också. 

David berättar att det är olika för barn med rörelsehinder om en vuxen behöver med, han säger 
att detta beror på vad barnet har för rörelsehinder. Han förklarar att för några barn med 
rörelsehinder fungerar det bra för dem vara själva medan andra behöver vuxna på grunda av att 
de har flera olika tilläggshandikapp. David berättar vidare att det alltid behövde finnas en vuxen 
med för barnet som de tidigare hade på deras avdelning, han säger att barnet inte hade klarat av 
samspelet utan en vuxen. Lena berättar att det alltid behöver finnas en assistent med barnet. 
Charlotte nämner även precis som Lena att det behöver finnas en assistent med barnet hela 
tiden. 

4.3.4 Stöd för barn med rörelsehinder 

Samtliga pedagoger berättar om olika stöd för barn med rörelsehinder och hur det finns i 
verksamheten. 

  
Hugo berättar att de har mycket diskussioner, både med föräldrar och pedagoger men också med 
övriga som jobbar på förskolan. Han säger att på förskolan, förutom förskollärarna, jobbar en 
sjukgymnast och arbetsterapeut. Hugo nämner även att de har handlingsplaner för varje enskilt 
barn. Lena berättar att allt i förskolan ska anpassas för att stödja barn med rörelsehinder. Hon 
berättar även att de har en likabehandlingsplan för barn med rörelsehinder. 
Charlotte nämner även likabehandlingsplanen men att den däremot gäller för alla och inte bara 
för barn med rörelsehinder. 
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Ebba berättar om pedagogerna på specialförskolan, hon nämner att alla pedagoger är utbildade 
förskollärare och att alla har gått speciella utbildningar för barn med särskilda behov. Hon 
nämner också att det behövs mycket lyhördhet och tålamod samt att miljön är otroligt viktig. 
David berättar att för att kunna stödja barn med rörelsehinder behövs hjälp från habiliteringen 
med hjälpmedel, han säger vidare att man får denna hjälp. 

  



 

17 

 

5 Analys och Diskussion 

I detta avsnitt kopplas studiens resultat samman med bakgrunden. Rubrikerna är uppdelade i tre 
delar på samma sätt som resultatet huvudrubriker som utgår från forskningsfrågorna. I detta 
avsnitt kommer även resultaten diskuteras från studien med stöd av tidigare forskning.  

 

5.1 Fysiska miljö 

Det framkommer att pedagogerna i studien tycker att den fysiska miljön är en viktig faktor för 
barn med rörelsehinder. I likhet med Brodin och Lindstrand (2014) framkommer det att 
anpassningen av den fysiska miljön är viktigt. Även Prellwitz (2001) skriver om den fysiska miljön 
och beskriver att det finns flera svårigheter för barn med rörelsehinder och att utformningen blir 
särskilt viktigt. I studien framkommer det av pedagogerna att det inte finns några trösklar på de 
traditionella förskolorna och pedagogerna tycker att detta är en fördel. Brodin och Lindstrand 
(2014) skriver att en anpassning av den fysiska miljön handlar om att barnet kan förflytta sig både 
inomhus och utomhus. I en pedagogs berättelse som jobbar på en traditionell förskola 
framkommer det att det är besvärligt ute nu på grund av att barnet med rörelsehinder inte fått 
alla hjälpmedel ännu. Det framkom av en annan pedagog på samma förskola att de har en trall 
utomhus vilket underlättar för att barnet ska ta sig fram med rullstol eller specialvagn. I 
pedagogerna berättelser framkommer det att de som jobbar på specialförskolan upplever att 
deras lokaler och miljön är anpassad efter barn med rörelsehinder. I pedagogernas berättelser 
framkommer också att de som jobbar på den traditionella förskolan upplever att de jobbar med 
att anpassa förskolan. I likhet med Jakobsson och Nilsson (2011) framkommer det att i nyare 
skolor är lokalerna ofta väl utformade däremot har de äldre skolorna även en skyldighet att 
anpassa lokalerna för elever med motoriska svårigheter och som har behov av anpassningar. Vi 
ser det som en självklarhet att lokalerna är anpassade efter allas behov. Vi anser att varje behov 
ska uppfyllas och att alla barn ska ha möjlighet att kunna ta nytta av den fysiska miljön. Utifrån 
vad forskning och resultatet visar ser vi vikten av att miljön är helt anpassad för barn med 
rörelsehinder för att de ska kunna fungera både inomhus och utomhus. 
 

Brodin och Lindstrand (2014) beskriver att det måste även finnas förvaring för barnets 
hjälpmedel när det inte används vilket innebär att lokalerna i förskolan måste vara anpassade för 
att barnets hjälpmedel ska få plats. Det framkommer att pedagogerna i studien nämner detta 
och en pedagog som jobbar på specialförskolan berättar att de har många hjälpmedel och även 
då deras förskola är stor och har mycket utrymme kan de ibland kännas som att det är saker 
ivägen. I den andra pedagogens berättelse, som jobbar på en traditionell förskolan, framkommer 
det att de hade behövt ett förråd för det hjälpmedel som finns på förskolan då det är många 
hjälpmedel som inte får plats i det ordinarie lokalerna. Wandin och Ås (2007) skriver att 
hjälpmedel hör till den fysiska miljön och för barn med rörelsehinder är hjälpmedel ett måste för 
att fungera i verksamheten. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska 
utgå från barns erfarenheter, den ska utgå från barn intressen och behov. I pedagogens 
berättelse framkommer de att det är viktigt att ta reda på vad barnet gillar och vad det 
individuella barnet har för intresse för att kunna anpassa lärandet och miljön till ett 
lärandeperspektiv. Av detta ser vi att hjälpmedel spelar en stor roll och att hjälpmedel är ett krav 
för att barn i behov av hjälpmedels ska kunna fungera i verksamheten. När det gäller 
anpassningen av lokaler för hjälpmedel så ser vi problematiken med att hjälpmedlen står i vägen 
och att det blir ett hinder i den fysiska miljön. Att anpassningar av äldre förskolor inte har samma 
möjlighet till att bygga förråd eller avsätta förråd till hjälpmedlen blir ett problem då förskolan 
ska vara anpassad till alla och tillgodose alla barn behov.  
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5.2  Delaktighet 

Som framgår av resultatet är att pedagogerna använder sig av kommunikation för att förtydliga 
vad de gör och vad som händer. I pedagogernas berättelser framkommer det att de på så sätt gör 
barnet mer delaktig. I likhet med Wandin och Ås (2007) framkommer det att när ett barn inte har 
talet som räcker till krävs det alternativ för det och det krävs kompletterande kommunikation för 
att möta deras kommunikativa behov. I studien framkommer det att pedagogerna måste anpassa 
miljön till barn med rörelsehinder för att de ska vilja vara delaktig. Detta kan kopplas ihop med 
det Jakobsson och Nilsson (2011) skriver om miljön. De betonar att miljön är viktig för att barnet 
ska få möjligheten att delta. De skriver även att det krävs olika former av anpassningar av miljön 
för att ge barnet möjligheter för delaktighet och lärande. I resultatet framkom det att miljön i 
den specialanpassade förskolan var mer anpassad än de traditionella förskolorna. Vidare 
framkom det att barn med rörelsehinder i den specialanpassade förskolan hade större möjlighet 
att vara delaktiga än barn med rörelsehinder på de traditionella förskolorna. Vi tycker att det är 
en självklarhet att miljön anpassas för alla barn, de har olika behov och för att de ska kunna få 
möjlighet till delaktighet är anpassningen av miljön väsentligt. I tidigare forskning betonas vikten 
av att miljön är anpassad för att barn med rörelsehinder ska kunna vara delaktighet. Tidigare 
forskning och resultatet i studien får oss att inse hur viktigt det är att miljön är anpassad för barn 
med rörelsehinder för att de ska få goda förutsättningar till att kunna vara delaktiga.  
 

  
I en av pedagogerna som jobbar på en traditionell förskola berättelse framkommer det att barnet 
inte kan delta utomhus. I pedagogens berättelse framkommer det att barnet inte kommer ner i 
sandlådan själv, tar sig upp i en snöhög eller kan åka pulka.  För att barnet ska kunna delta 
framkommer det i pedagogens berättelse att det krävs att de lyfter barnet. Prellwitz (2001) 
betonar att många elever i en studie anser att gården och lekplatsen på skolan inte alltid är 
tillgängliga ställen där de kan vara tillsammans med sina kamrater. Wandin och Ås (2007) 
beskriver att ute rasten är en situation där barn med rörelsehinder ofta blir utanför på grund av 
terrängen utomhus inte alltid är möjligt att ta sig fram och att platser som sandlådan eller skog 
som finns nära inte alltid är tillgängliga. Brodin och Lindstrand (2008) menar däremot att alla 
barn kan delta utomhus för att det finns större och varierade ytor att röra sig på. Vidare menar 
de att för barn med rörelsehinder tycks det vara enklare för dem att bli delaktig utomhus. Att 
barn med rörelsehinder alltid kan delta utomhus var däremot inte något som framkom i 
pedagogens berättelse. Resultaten visar alltså att pedagogerna ska finnas som ett stöd för 
barnet. De framkommer vidare att som pedagog måste man vara lyhörd och uppmuntra. Enligt 
Hammar och Johansson (2008) beskriver de att alla elever har samma behov, det beskriver att 
alla vill bli sedda och behandlade med respekt. Hammar och Johansson (2008) skriver också att 
bemötande kan vara väsentligt för en elevs upplevelse av delaktighet. I läroplanen står det att 
verksamheten ska anpassas för alla barn (Skolverket, 2016).  
När det gäller utemiljön i förskolan har vi sett att fokusen på att anpassa innemiljön ofta  
är större än fokus på att anpassa utemiljön. Vi tycker att barn med rörelsehinder ska kunna delta 
i alla aktiviteter på förskolan och då måste både inne-och utemiljön anpassas för dem.  
 

Det framgår i resultatet från en pedagog från specialförskolan att deras barn inte har förmågan 
att kunna samspela med andra. Det framkommer vidare att det är genom vuxnas handlingar som 
de barnen får ett samspel med varandra. I likhet med Brodin & Lindstrand (2008) framkommer 
det för att barn ska få möjlighet till lek är vuxna en förutsättning. I resultatet framkommer det 
berättelser från pedagogerna om hur det kan vara svårt att få in barnet med rörelsehinder i 
lekarna och att när barnet blir delaktig är det de övriga barnen som bjudet in och gör barnet 
delaktigt. Detta kan liknas med det Brodin och Lindstrand (2014) skriver om leken. De betonar att 
leken är ett av de viktigaste områdena att kunna vara delaktig i kamraternas lekar. De skriver 
även att barn med rörelsehinder får det svårare att delta då de inte vet hur det ska hantera 
situationen och inte vet hur det ska göra för att få tillträde till leken. Vi tycker att både vuxna och 
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andra barn i gruppen har en viktig roll för att det ska vara möjligt för barn med rörelsehinder att 
samspela med andra och delta i lekar. Om barnet inte på egen hand kan delta tycker vi att 
omgivningen ska ta hänsyn och anpassas så bra som möjligt. Vi tycker även att vuxna alltid ska se 
till barnets bästa och stödja barnen i de situationer där det inte klarar sig själva helt och hållet.  
 

I resultaten framkommer det i berättelserna från pedagogerna att barn med rörelsehinder blir 
delaktiga med hjälp av deras hjälpmedel. Det framgick i en pedagogs berättelse från 
specialförskolan att barnen kunde bli delaktiga med hjälp av deras gåstolar och ståskal genom att 
de hamnar på en annan nivå och får en annan syn på saker. Det som framgår i detta resultat kan 
kopplas till det Wandin och Ås (2007) skriver om hjälpmedel. De lyfter fram att delaktigheten för 
barn med rörelsehinder kan underlättas med hjälp av bra hjälpmedel. Vi anser att hjälpmedel har 
en positiv effekt på barns delaktighet. Detta för att med stöd av hjälpmedel kan barn med 
rörelsehinder lättare fungera i verksamheten. 
 

5.3  Faktorer 

I resultatet framkommer det berättelser från pedagogerna om det individuella barnet. Det 
framkommer i berättelserna att alla barn är unika och att inget barn är de andra likt. Skolverket 
(2016) skriver att verksamheten som finns på förskolan ska anpassas till alla barn. Det står även 
att barn som behöver stöd, tillfälligt eller varaktigt, ska få det stöd och stimulans de behöver med 
hänsyn till de egna förutsättningar och behov så att de utvecklas så långt som möjligt. Vi tycker 
att det är viktigt att alla barn får vara sig själva, vi anser att förskolan ska jobba för att se det 
individuella barnet och att alla barn oavsett behov känner sig sedda. Att man lägger lärandet på 
det individuella barnets nivå och anpassar lärandet till alla olika barn och behov.  
 

Det framgår i resultatet att pedagogerna upplever att det behövs kunskap för att jobba med barn 
med rörelsehinder. Det framkommer vidare i berättelserna av pedagogerna att det inte finns 
några speciella underlag utan att kunskapen och erfarenheten är viktigt. Detta resultat kan liknas 
med det Hammar och Johansson (2008) och Brodin och Lindstrand (2014) skriver. Hammar och 
Johansson (2008) skriver att det är viktigt att pedagogerna får en förståelse för vad barnets 
rörelsehinder innebär. Även Brodin & Lindstrand (2014) skriver att lärarna behöver kunskap om 
vad det innebär för barnet att ha ett rörelsehinder för att kunna ge extra stöd. Vi tycker att det är 
viktigt med kunskap för att stödja barnet på bästa sätt. Samtidigt ser vi en problematik med att 
det inte finns något underlag som man kan använda sig av då vi tycker att underlag kan vara 
grunden för kunskapen om man inte har ett barn med behov på förskolan eller har möjligheten 
att få den erfarenheten på annat sätt. Kunskap kan man få genom att läsa och undersöka men 
utan underlag kan det bli ett problem. Vi anser att det behövs underlag och mer skrivet om barn 
med rörelsehinder. Det är inte många barn som blir integrerade på traditionella förskolor men 
det förekommer och då måste man som pedagog vara förberedd och påläst.  
 

Det framgår från samtliga pedagogers berättelser att vuxen kontakten sker dagligen med barnet 
och att det alltid behövs en vuxen i närheten. Detta kan kopplas till det Wandin och Ås (2007) 
skriver om barn med rörelsehinder och vuxna. De skriver att barn med rörelsehinder ofta har 
flera vuxna i runt om sig och att tiden möjligtvis ägnas mer med de vuxna än med andra barn. Det 
framkommer också från en av pedagogerna på specialförskolan att barnen har så mycket 
vuxenkontakt att de vuxna ibland måste ta ett steg tillbaka. Vi anser att barnet ska få det stöd av 
vuxna som deras behov behöver. Vi tycker att om ett barn behöver vuxenkontakt dagligen hela 
tiden ska barnet få det för att kunna få rätt stöd och hjälp. Vi tycker också det som pedagogen 
nämnde att man tar ett steg tillbaka ibland är viktigt. Vi tycker att barnen ska få en möjlighet att 
vara själva, få en känsla av självständighet och att det får möta på hinder för att få en känsla av 
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hur det är. Vi tycker att barn måste få vara barn ibland och att man ser bortom deras 
rörelsehinder.  
 

I resultatet framkommer det vilka det är som arbetar på specialförskolan. I pedagogernas 
berättelser framkommer det att de som arbetar på specialförskolan är utbildande förskollärare, 
arbetsterapeut och sjukgymnast. Det framkommer även att de har mycket diskussioner mellan 
alla parter och hemmet. I likhet med det Jakobsson och Nilsson (2011) skriver är det är viktigt 
med samverkan mellan aktörer som hem, sjukvård och förskolan. Ottosson (2014) beskriver att 
när det är en ny samverkans kontakt mellan förskolan och andra professionella är det väsentligt 
att uppdraget är tydligt för att alla parter ska veta vad som förväntas. Vi tycker att det är viktigt 
att man har mycket dialoger och diskussioner både med hemmet och med övriga aktörer till 
exempel som sjukgymnast. Anledningen till att vi tycker att det är viktigt med dialoger och 
diskussioner är dels för att man kan utbyta kunskap och lära av varandra och dels för att stödja 
barnet på bästa sätt och kunna följa barnet utveckling för det barnets möjlighet till lärande och 
utveckling. 

5.4 Vidare forskning 

Genom genomförandet av vår studie anser vi att den vidare forskningen borde ligga på att skapa 
underlag för barn med rörelsehinder. Att det bör finnas något generellt underlag som stöd för 
varje förskola att ta del av om behovet uppkommer att ta emot barn med rörelsehinder ska 
pedagogerna vara väl förberedda för att kunna stödja barnet med rörelsehinder på rätt sätt så 
barnets tid på förskolan blir så bra som möjligt.  

5.5 Författar deklaration 

Arbetet har skett i samarbete med varandra. Vi valde att dela upp så författare 1 skrev bakgrund 
och författare 2 skrev metoden. Resterande delar har skrivits tillsammans i ett Google 
drivedokument som båda har haft tillgång till, uppdelningen av skrivandet till resterande delar 
har varit lika och båda författare har haft lika mycket att säga till om, det har förts en dialog 
genom hela arbetet med varandra. Större beslut och ändringar har skett genom diskussion 
mellan båda författare. Intervjuerna har skett individuellt men har varit uppdelade så att 
författarna gjort lika många var. 
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Missivbrev, Bilaga 1 

Hej, vi är två elever, Sofia Kronström och Elin Olofsson, som läser 7e terminen på 
förskollärarprogrammet och läser nu kursen Examensarbete för förskollärarexamen, 
15hp. 
  
Vi håller på att göra en studie om barn med rörelsehinder och för vilken betydelse 
förskolans miljö har för barn med just rörelsehinder.  
  
För att öka vår kunskap om detta ämne har vi valt att använda oss av metoden intervjuer, 
intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas, materialet kommer sedan 
användas som stöd i vår studie. Intervjun och medverkan kommer att vara helt anonymt, 
vi kommer inte använda några namn eller förskolans plats. Detta för att du som 
informant ska känna dig lugn och känna att du kan prata öppet utan att svaren på något 
sätt kommer kunna kopplas till dig eller förskolan. 
  
När arbetet är inlämnat och godkänt kommer såväl som inspelningen samt 
transkriberingen att raderas och kommer inte sparas på något sätt. 
  
Du som informant har när som helst, utan att uppge anledningen, rätt till att avbryta 
intervjun. 
  
Har du frågor tveka inte att höra av dig, 
Sofia Kronström, 073XXXXXXX, sxxxx.x.xx@hotmail.com 
Elin Olofsson, 070XXXXXXX, exxxxxxxxxxxxx@outlook.com 
  
  
  
  
Genom att skriva under denna lappen godkänner du ovanstående samt delaktighet till 
vår studie.  
  
Informant:____________________________ 
Datum och ort:________________________ 
  
Student:_______________________________ 
Datum och ort:___________________________ 
 

 

 

 

  



 

 

 

Intervjuguide, Bilaga 2 

Är du utbildad förskollärare? 
Hur länge har du jobbat inom förskolan?  
Hur länge har du jobbat med barn med rörelsehinder? 
 
Intervjufrågor 
 
Hur anpassar verksamheten miljön för barn med rörelsehinder?  
-Anser du att er miljö i förskolan är utformad för barn med rörelsehinder?  
Om ja, hur? Om nej, vad saknas?  
Vilka möjligheter till delaktighet finns det för barn med rörelsehinder?  
-Vad innebär delaktighet för dig?  
-Vad gör man om ett barn inte vill vara delaktig?  
-Hur skulle du jobba med delaktighet för ett barn med rörelsehinder?  
-Anser du att det är skulle vara mer krävande att få ett barn med rörelsehinder delaktig? 
Om ja, varför? Om nej, hur?  
Övrigt 
-Vad tycker du att man ska tänka kring barn med rörelsehinder? 
-Vilka faktorer anser du behövs för att stödja barn med rörelsehinder?  
-Finns det något underlag för barn med rörelsehinder?  
Fysisk miljö  
Hur tycker du att utformningen av den fysiska miljön bidrar till barn med rörelsehinder 
möjlighet att vara delaktig i verksamheten? 
Finns det hinder i utformningen av miljön? Vilka? I så fall, hur arbetar du för att barnen 
skulle kunna vara delaktig? 
Hur hjälpte hjälpmedlen till barn med rörelsehinder till att kunna vara delaktig i 
verksamheten? 
Social miljö  
Hur arbetar pedagogerna för att de andra barnen i gruppen ska samspela och göra 
barnen med rörelsehinder delaktiga i deras lekar? 
Anpassar barnen i gruppen den fria leken för barn med rörelsehinder? Om ja, hur? Om 
nej, hur hjälper pedagogen till?  
Behöver det alltid finnas en vuxen med när barnet med rörelsehinder ska delta i 
aktiviteter? Om ja, tycker du att detta är ett hinder eller möjlighet för samspelet mellan 
barnen? Och varför? Om nej, möjliga fördelar/nackdelar?  
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