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Sammanfattning 

Studien tar upp integreringen av barn med rörelsehinder. Det är en kvalitativ studie där 

författarna har observerat tre förskolors miljöer där det idag finns barn med rörelsehinder och 

intervjuat sju pedagoger som har arbetat med rörelsehindrade barn i vardagen. Vidare i 

studien tas även det historiska perspektivet samt förändringen av begreppet rörelsehinder upp. 

Syftet med studien är att få en inblick i hur pedagogerna arbetar med barn med rörelsehinder. 

Frågeställningarna som besvaras är hur pedagogerna planerar för att barn med rörelsehinder 

ska integreras i verksamheten samt hur miljön anpassas. Resultatet redovisas tillsammans med 

analys och delas upp i teman kring frågeställningarna. I resultatdelen framgår det att samtliga 

informanter anser att barn med rörelsehinder ska integreras i förskolans verksamhet. Svaren 

som gavs under intervjuerna liknar varandra till stor del när det gäller hur planeringen av 

verksamheten ser ut och vilka resurser som finns att erhålla. Slutdiskussionen jämför 

informanterna, tidigare forskning och författarnas synpunkter. 
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1. Inledning och syfte 

Ämnet det pedagogiska arbetet kring barn med rörelsehinder och varför det har valts till den 

här studien tas upp i inledningen. Senare beskrivs syfte och frågeställningar, vad som har 

fokuserats på när den här studien skrevs. 

1.1 Inledning 

Ämnet det pedagogiska arbetet kring rörelsehindrade barn i förskolan var naturligt att skriva 

om då en av författarna till studien stött på rörelsehindrade barn under sin 

verksamhetsförlagda utbildning både på förskola och på fritids. De barnen hade liknande 

handikapp, de satt båda i rullstol och blev ibland segregerade från resten av 

barngruppen/klassen på grund av sitt rörelsehinder. Segregationen upplevde författaren ofta 

berodde på pedagogernas inställning att se rörelsehindret som något negativt som skapade 

svårigheter, istället för att hitta möjligheter för att möjliggöra barnets deltagande. Författaren 

upplevde att förskolans pedagoger hanterade deltagandet av barnet med rörelsehinder bättre 

än vad fritidspedagogerna gjorde. 

 

Pedagogernas personliga inställning samt hur de planerade verksamheten och det pedagogiska 

arbetet upplevde författaren var avgörande för barnets lärande och välmående. Detta väckte 

ett intresse hos oss båda och blev därför huvudämnet i denna studie. Det var pedagogernas 

arbete med barngruppen utifrån styrdokumenten och de olika individerna som finns i 

barngruppen som var intressant. Även miljöns utformning och tillgängligheten för barn med 

rörelsehinder var en del i det pedagogiska arbete som skedde på förskolorna och som 

påverkade barn med rörelsehinder.  

 

”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, 2011, s. 5) 

 

Ämnet rörelsehindrade barn i förskolan och det pedagogiska arbetet kring dem valdes ut till 

den här studien eftersom förskolans verksamhet ska anpassas efter alla barn. Sedan införandet 

av nya läroplanen för grundskolan år 1969 ska barn i behov av särskilt stöd bli integrerade i 

skolan och förskolan. Verksamheten ska anpassas utifrån barnen och deras behov. 

Pedagogerna som arbetar med barn i behov av särskilt stöd behöver kunskap om hur det 

pedagogiska arbetet och verksamheten ska utformas för att tillgodose dessa behov 

(Skolöverstyrelsen, 1969). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att få en inblick i hur pedagogerna arbetar för att barn med rörelsehinder ska få 

känna sig delaktiga och sedda på förskolan. Vidare är syftet att se vilken påverkan miljöns 

utformning har för att det rörelsehindrade barnet ska kunna vara delaktig i alla aktiviteter.  

Denna studie är en kvalitativ studie som ger en inblick i det pedagogiska arbetet med 

rörelsehindrade barn på några utvalda förskolor. De frågeställningar som studien utgår ifrån är 

följande: 
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 Hur planerar och utformar pedagogerna verksamheten så att barn med rörelsehinder 

ska få känna sig delaktiga i alla aktiviteter? 

 Hur är miljön utformad på förskolor där barn med rörelsehinder finns? Är rummen 

anpassade så att barn med rörelsehinder kan utöva de aktiviteter de vill i rummet? 
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2. Definitioner av begrepp 

Här beskrivs svårdefinierade begrepp som används i denna studie. Dessa begrepp är 

integrering, barn i behov av särskilt stöd, rörelsehinder och miljö. Begreppen kan ibland ha 

olika definitioner beroende på sammanhang. Här klargörs begreppen så läsaren ska förstå vad 

som menas med begreppen i den här studien. 

2.1 Integrering 

”Huvudmålet med INTEGRERING är […] att skapa kontakt med rörelsehindrade och icke-

handikappade kamrater under hela uppväxttiden, så att bästa möjliga utsikter skall föreligga 

till en socialt normalt anpassad tillvaro.” (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och 

ungdomar, 1998, s. 4).  Utgångspunkten för integrering ska vara att barnet bor i sitt hem och 

går i områdets lokala för-, grund- och gymnasieskola. Det betyder att barnet på ett naturligt 

sätt blir en del av verksamheten (Skolöverstyrelsen, 1969).  

 

Motsatsen mot integrering är segregation vilket betyder att barnet blir avskiljt från 

barngruppen och inte är en naturlig del av verksamheten. Innan läroplanen för grundskolan 

kom år 1969 så var barn i behov av särskilt stöd segregerade från förskola och skola. Efter 

nya läroplanen år 1969 blev barnen i behov av särskilt stöd integrerade i skolans verksamhet 

(Skolöverstyrelsen, 1969). Barn med behov av särskilt stöd skulle få specialundervisning 

genom kompletterande och stödjande undervisning av en speciallärare jämsides med 

klassläraren. Först år 1980 ändrades specialundervisningen till specialpedagogiska insatser 

och fokuserade på vad barnet kunde istället för svårigheterna (SOU, 1998:66, 1998). 

 

Enligt Salamancadeklarationen så står integrering för ett synsätt där skolan ska möta alla 

barns olika behov. Detta sker genom att ge dem samma förutsättningar som alla andra till 

lärande, kultur och kommunikation. I denna studie används denna definition av integrering. I 

Salamancadeklarationen står det också att skolor med integrationsperspektiv är det 

effektivaste sättet att kämpa mot diskriminering, att skapa en välkomnande miljö och att 

åstadkomma en skolundervisning för alla (Unescorådet, 2006).  

 

Inkludering och integrering är två ord som kan vara svåra att hålla isär. Inkludering kan ibland 

betyda att förskolan utgår ifrån barnens behov medan integrering utgår ifrån att barnen ska 

anpassas till förskolan. I den här studien sker ingen sådan åtskillnad mellan begreppen. Här 

betyder båda begreppen att barnen i behov av särskilt stöd blir en del av barngruppen på sina 

egna villkor. I denna studie så är integrering ett samlingsbegrepp för både inkludering och 

integrering. Begreppet en skola för alla betyder att det är skolan och miljön som ska anpassa 

sig till barnen och inte tvärtom (Hammar & Johansson, 2008) 

2.2 Barn i behov av särskilt stöd 

I den här studien används begreppen barn i behov av särskilt stöd, barn med funktionshinder/ 

funktionshindrade barn och barn med rörelsehinder/rörelsehindrade barn. Alla begrepp syftar 

på barn med rörelsehinder, med den skillnaden att om begreppen barn i behov av särskilt stöd 

eller barn med funktionshinder används så gäller det inte endast barn med rörelsehinder. Det 

är även beroende på vad författaren, som syftas på just då, använder för begrepp.  
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Det ansågs bättre att använda författarnas begrepp, än att skriva om begreppet så det passade 

bättre i studien. 

 

Barn i behov av särskilt stöd är ett mångsidigt begrepp och kan tolkas på olika sätt. Skolverket 

skriver i läroplanen för förskolan om rättigheten att få särskilt stöd oavsett om det är varaktigt 

eller tillfälligt (Skolverket, 2011). Ekström skriver i sin studie om två fokusområden under 

definitionen av särskilt stöd. Fokusen ligger på individen och på de yttre faktorerna. Barnens 

individuella behov, svårigheter eller problematik ligger som grund för att barn tillfälligt eller 

varaktigt är i behov av särskilt stöd. Ekström talar även om yttre faktorer som grund för att ett 

barn kommer att definieras som stödbehövande. Faktorer som ”finns utanför eleven själv” 

påverkar definitionen av begreppet barn i behov av särskilt stöd. (Ekström, 2004). 

  

Studiens utgångspunkt är att särskilt stöd kan vara tillfälligt eller varaktigt. Alla barn kan 

under sin utveckling vid ett tillfälle, under en kortare eller längre period, vara i behov av 

särskilt stöd. Fokus i denna studie ligger på arbetet med rörelsehindrade barn. Denna grupp 

har tydliga behov av särskilt stöd på grund av sina kroppsliga och motoriska 

funktionsnedsättningar. 

2.3 Rörelsehinder 

Barn med rörelsehinder är en liten grupp utav dem som är i behov av särskilt stöd. Till 

begreppet rörelsehinder räknas barn med lindriga till grava motoriska nedsättningar. Ofta har 

rörelsehindrade barn även en annan nedsättning eller funktionshinder. Riksförbundet för 

Rörelsehindrade Barn och Ungdomars definition av begreppet rörelsehinder stämmer med 

studiens definition. I RBU:s årsrapport 2011 står det att rörelsehinder är ett samlingsbegrepp 

för diagnoser där en begränsning av en motorisk förmåga ingår. Antingen kan orsaken 

härledas från födseln eller tillkomma senare i livet. Syn, hörsel, kommunikation, perception 

och förflyttningsmöjligheter kan påverkas av att barnet har ett rörelsehinder. Grov- och 

finmotoriken kan påverkas på ett negativt sätt. Många rörelsehindrade behöver ha hjälpmedel 

och verktyg för att klara av vardagen på förskola och skola, för till exempel kommunikation 

och förflyttningsmöjligheter (RBU, 2012). När begreppet rörelsehindrade används i den här 

studien syftar det till RBU:s definition. 

2.4 Miljö 

Förutom rummens, lokalernas och förskolegårdens utformning vill vi ge miljön ännu en 

betydelse. Miljön används som ett samlingsbegrepp för hjälpmedel, material, materiel och 

omgivning. Hjälpmedel räknas till den fysiska miljön eftersom hjälpmedel kan underlätta när 

barnen ska delta i aktiviteter (Wandin & Ås, 2012). Orden material och materiel är två skilda 

saker enligt Hammar och Johansson (2008). Materiel är färdiga produkter medan material är 

sådant barnen eller pedagogerna kan göra materiel av såsom tyg, pappmuggar med mera. I 

denna studie avses begreppet miljö verka som ett samlingsbegrepp och innefatta omgivning, 

hjälpmedel, material och materiel. Eftersom alla dessa begrepp är en del av omgivningen för 

barnen och för barn med rörelsehinder så kan de vara ett problem.  
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3. Pedagogens uppdrag 

Det finns styrdokument och lagar som pedagoger inom förskolans verksamhet måste följa. 

Det finns även riktlinjer och förslag som bör följas, både för barn med och utan rörelsehinder. 

Här tas några av dessa riktlinjer som är relevanta för arbetet med barn med rörelsehinder upp. 

3.1 Skollagen 

”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 

det stöd som deras speciella behov kräver.” (Svensk författningssamling, 2010, s. 31). 

Skollagen säger att förskolechefen ansvarar för att se till att barn som behöver särskilt stöd får 

stöd i den utsträckning som behövs. Förskollärare och förskolechefen utformar de särskilda 

stödinsatserna tillsammans med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska ges möjlighet till att 

delta och påverka i utformningen av stödinsatserna (Svensk författningssamling, 2010).   

3.2 Läroplan för förskolan 

Förskolan ska stödja barnen i att utveckla en positiv uppfattning om sitt eget lärande och 

skapande. Pedagogerna ska hjälpa barnen att utvecklas på en individuell nivå utifrån olika 

färdigheter som till exempel intellektuella, praktiska, estetiska, etiska, språkliga och sinnliga. 

Alla barn ska ges möjlighet att uppleva en samhörighet till barngruppen, att få uppleva 

känslan av framsteg och bemästra sina individuella svårigheter. Förskolan ska arbeta utifrån 

en jämställd och demokratisk grund där alla har lika värde (Skolverket, 2011). ”Förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde 

oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,” (Skolverket, 2011, s. 8)  

 

I förskolans verksamhet har förskolechefen och pedagogerna olika uppdrag utifrån 

läroplanens riktlinjer. Om ett barn är i behov av särskilt stöd är det förskolechefen som har det 

yttersta ansvaret att verksamheten stimulerar barnets behov. Pedagogerna jobbar utifrån 

förskolechefens direktiv samt den gemensamt framarbetade utvecklingsplanen för 

stödinsatser. I det dagliga arbetet ska arbetslaget erbjuda en stimulerande miljö där barnen kan 

utvecklas, leka och lära. Pedagogerna i arbetslaget ska även uppmärksamma barn i behov av 

särskilt stöd och arbeta utifrån att vistelsen på förskolan ska bli ett positivt stöd som ger 

stimulans (Skolverket, 2011). 

3.3 Barnkonventionen  

De länder som åtagit sig barnkonventionen har erkänt att ett barn med fysiskt eller psykiskt 

funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt liv. Levnadsförhållandena ska garantera värdighet, 

som stödjer barnets självförtroende och möjliggör ett aktivt deltagande i samhället. 

(Utrikesdepartementet, 2009). 

 

Det funktionshindrade barnet har tillgång till och erhåller undervisning och utbildning samt 

habilitering. Barnet ska ges förberedelser och möjligheter inför arbetslivet på ett sätt som 

bidrar till barnets integrering i samhället och individuella utveckling. ”Konventionsstaterna 

skall i en anda av internationellt samarbete främja[…]tillgång till information om 

habiliteringsmetoder, skol- och yrkesutbildning, i syfte att göra det möjligt för 
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konventionsstater att förbättra sina möjligheter och kunskaper och vidga sin erfarenhet på 

dessa områden.” (Utrikesdepartementet, 2009, s. 25). 

3.4 Salamancadeklarationen  

Salamancadeklarationen är en internationell deklaration som antogs år 1994 i samband med 

Världskonferensen om specialundervisning. Den fastställer hur barn i behov av särskilt stöd 

har rätt att få stöd i tillräcklig utsträckning för att kunna delta i undervisningen inom det 

vanliga skolsystemet. En integrering av barn i behov av särskilt stöd i den vanliga skolan 

motverkar fördomar och diskriminering. ”Integrerad undervisning och samhällsbaserad 

[re]habilitering utgör kompletterande och ömsesidigt understödjande metoder att betjäna 

människor med behov av särskilt stöd i undervisningen.” (Unescorådet, 2006, s. 21). 

 

Jordens länder uppmanas, med avseende på landets utbildningssystems inriktning och 

organisation, ge stöd åt och låta barn i behov av särskilt stöd integreras. De ska få tillgång till 

rikstäckande strategi för att förverkliga en utbildning för alla. Skolpolitiken ska, från en 

nationell till en lokal nivå, utgå från kravet att barn med funktionshinder bör följa 

undervisningen i den närmaste skolan. Undantag från denna regel kan förekomma från fall till 

fall där undervisning i särskolor eller specialskolor kan väljas ifall det påvisas att deras 

undervisning tillgodoser det funktionshindrade barnets individuella behov (Unescorådet, 

2006). 

 

Den integrerade skolans möjligheter börjar i ett tidig stadie, redan på förskolan. Om det går att 

i ett tidigt stadie identifiera barns speciella behov kan förskolans verksamhet börja stimulera 

dessa vilket senare underlättar barnets skolgång. ”Tillsynen av småbarn bör utvecklas […] för 

att främja deras fysiska, intellektuella och sociala utveckling och stärka deras mentala 

beredskap för den reguljära skolundervisningen.” (Unescorådet, 2006, s. 30). Barn och 

ungdomar med svårt funktionshinder eller flerfunktionshinder ska särskilt uppmärksammas. 

Utbildningen ska utgå från rättigheten att, som alla andra i samhället, uppnå största möjliga 

oberoende som vuxna. Utbildningen ska präglas av strävansmålet att de som vuxna individer 

kan klara sig själva (Unescorådet, 2006).  

  



7 
 

4. Historisk bakgrund 

En historisk bakgrund tas upp för att ge en överblick hur begreppet funktionshinder har 

förändrats genom tiden och vad det innebär. Inom förskolan finns det inte mycket forskning 

när det gäller den historiska bakgrunden för funktionshindrade barn. Därför valdes de 

funktionshindrades integrering i skolan ur ett historiskt perspektiv att tas upp i denna studie, 

eftersom detta senare leder fram till en integrering av barn med funktionshinder i förskolan. 

 

Under tre sekel har synen på funktionshindrade förändrats mycket. Under 1700-talet tidigare 

år ansågs alla slags funktionshinder betyda att personen fått ett gudomligt straff. Dessa 

personer kallades inofficiellt ofärdiga och fick skylla sig själva för att de tidigare måste ha 

syndat och nu fått ett straff av Gud. Vid upplysningstiden ifrågasattes denna orsak och 

människorna vågade diskutera åtgärder för att förändra de funktionshindrades villkor och 

föreslå insatser för att bota dessa människor. I slutet av 1700-talet startades skolor i Frankrike 

för blinda och döva, men ej för rörelsehindrade (Förhammar & Nelson, 2004). 

 

I början av 1800-talet ansågs funktionshinder var ett kropps- och själsfel hos en person. 

Funktionshindrade kallades då för lytta. Det ansågs att rörelsehindrade endast kunde bli 

hantverkare och utbildades därför till detta. Fler specialskolor uppkom och fick ekonomiskt 

stöd, men detta gällde inte rörelsehindrade, de fick ekonomiskt stöd först på 1900-talet. Andra 

definitioner av funktionshindrade var abnorm som betydde onaturlig, missbildad eller 

avvikande från det regelmässiga och vanförd som betydde att en person inte fyllde måttet. Det 

sistnämnda kom senare att motsvara uttrycket rörelsehindrad. (Förhammar & Nelson, 2004). 

 

På 1900-talet kallades funktionshindrade för invalider (Förhammar & Nelson, 2004). 1930 

började Sverige med äktenskapsförbud, sterilisering och abort på grund av arvshygieniska 

skäl och de som inte kunde ge sitt samtycke steriliserades efter myndighetsbeslut (Tiderman, 

1998). Efter andra världskriget steg integreringen av funktionshindrade till en ledande princip 

inom handikappolitiken. Däremot så fortsatte den påtvingade vården och 

tvångssteriliseringen.  

 

I mitten av 1900-talet startade initieringen av funktionshindrade, att de skulle få samma 

levnadsförhållande som andra samhällsmedborgare. Handikappsbegreppet kom från ”hand in 

cap”, alltså ”hand i mössa”. Först var begreppet handikapp en sportterm där den mindre 

framgångsrika tävlande fick kompensation för att göra tävlingen mer oviss. Från att ha varit 

en sportterm övergick definitionen av begreppet handikapp till vad som idag beskrivs som 

funktionshinder. Handikapp definierades bland annat som fysisk eller psykisk belastning eller 

hinder på grund av invaliditet. Handikappet blev en skada istället för en individuell egenskap. 

Funktionshindrade blev växelvis kallade handikappade och funktionsbegränsade (Förhammar 

& Nelson, 2004). 

 

Idag föds det färre barn med medfödda funktionshinder och skador än vad det gjorde på 1800-

talet. Två anledningar till det är att vi idag har mycket bättre mödravård där människor är 

medvetna om att fostret påverkas av yttrefaktorer och att könssjukdomar kan behandlas innan 

de hinner påverka fostret (Förhammar & Nelson, 2004). 
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5. Litteraturgenomgång 

En del av den tidigare forskning som finns inom ämnet barn med rörelsehinder i förskolan och 

det pedagogiska arbetet kring dem har samlats här i litteraturgenomgången. Det är endast den 

forskning som är relevant för ämnet som tas upp. Det som behandlas i litteraturgenomgången 

delas upp i rubriker: lek, lärande och samspel, motorisk utveckling, pedagogens 

förhållningssätt samt miljöns påverkan. 

5.1 Lek, lärande och samspel 

Konduktiv pedagogik är ett specialpedagogiskt kunskapssystem inom området rörelsehinder. 

Den konduktiva pedagogiken fokuserar på människan, på att förbättra dennes livsvillkor och 

ge individen en fungerande livsstil. Liljeroth menar att Petö, konduktiva pedagogikens 

grundare, inte begränsar kunskapssystemet till utveckling av färdigheter utan breddar 

synsättet så att funktioner och färdigheter förankras hos individen och blir redskap för livet. 

Dessa redskap har en stor betydelse för självständigheten samt upplevandet av en själv och 

känslan av oberoende. (Liljeroth, 2004) 

 

Enligt Liljeroth sammankopplar Petö ett samband mellan funktioner och områden och hur de 

påverkar varandra. Tal, språk och rytmisk intention är exempel på förmågor som påverkas 

utav olika rörelsehinder (Liljeroth, 2004). Bjerre och Brodin håller med Liljeroth och menar 

att barnets motorik påverkar barnets totala utveckling, vilket i sin tur påverkar den 

kommunikativa utvecklingen. Möjligheten till förflyttning har stor betydelse för barnets rums- 

och begreppsuppfattning. Ett barn med rörelsehinder berövas många möjligheter att utforska 

sin miljö och samspelet med sin omgivning (Bjerre & Brodin, 1993).  

 

Liljeroths tolkning av Petös grundtanke kring läroprocessen är att lärandet bygger på samspel 

och upplevelser som aktiverar barnet och ger utrymme för eget initiativtagande. Liljeroth 

tolkar även Jernquists begrepp ”mediated learning” som en relation mellan den vuxne och 

barnet i läroprocessen. De vuxna fungerar som vägledare och leder barnet genom upplevelser 

som är nödvändiga för att ett eget agerande ska bli verklighet (Liljeroth, 2004).  

 

Den konduktiva pedagogiken har tagit utgångspunkter ifrån Vygotskijs kulturell-historiska 

perspektiv om människans utveckling. Liljeroth menar att Vygotskij ansåg att lärandet hade 

ett föränderligt synsätt och betonade helheten. Han talade om att ursprunget till lärandet är 

socialt och skapar utveckling av mentala strukturer såsom talet och språket. Dessa två 

aspekter menade Vygotskij hade en unik roll i lärandet. Vidare nämner Liljeroth att 

Vygotskijs ”nästa [proximala] utvecklingszon” är ett begrepp som används inom den 

konduktiva pedagogiken. Vygotskij menade att för att utveckla barns lärande måste den vuxne 

tillsammans med barnet sikta mot det nästa utvecklingssteget som barnet har närmast framför 

sig. Tillsammans med den vuxnes hjälp uppnår barnet detta steg och lär sig nya kunskaper 

och färdigheter (Liljeroth, 2004). 

 

”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 

stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” 

(Skolverket, 2011, s. 9). Sandberg skriver om leken och lärandet som en central aspekt i 
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barnens vardag på förskolan. Hon beskriver hur barn i leken lär känna sin omvärld samt tränar 

kompetenser och färdigheter. Barnen tränar nästan ständigt sina perceptuella, känslomässiga, 

motoriska, intellektuella och sociala förmågor på ett lustfyllt sätt. Språk, kommunikation, 

samspel, kognition, känslor, etik, och rörelser blir för barnet en meningsfull helhet. Träningen 

är något som de flesta barn med funktionsnedsättningar upplever som jobbigt och tråkigt. 

Därför har leken ett stort värde för funktionshindrade barn då den på ett roligt och lustfyllt sätt 

tränar upp nedsatta förmågor (Sandberg, 2008). 

 

”I leken upptäcker barn sin styrka och sin svaghet, sin förmåga och sina intressen. Leken ger 

barnen tillfällen att utvecklas socialt, emotionellt/känslomässigt, fysiskt/motoriskt och 

intellektuellt.” (Hammar & Johansson, 2008, s. 52). Barnen utvecklar sociala färdigheter, som 

till exempel inlevelse och medkänsla, genom leken med andra barn och vuxna. Den 

intellektuella utvecklingen ökas genom leken (Hammar & Johansson, 2008). Wandin och Ås 

tar upp en studie om lek i specialklasser. Studien visar att leken användes främst som en 

positiv och lustfylld inlärningsmetod (Wandin & Ås, 2012). 

5.2 Motorisk utveckling 

Barns motoriska utveckling genomgår fyra övergripande faser från spädbarn till dess att 

barnet kan gå: reflexrörelser, symmetriska rörelser, viljestyrda rörelser och differentierade 

samt automatiserade rörelser. Barnets olika sinnen påverkar och samspelar med varandra. Om 

ett barn utvecklar ett område utvecklas ofta även närliggande områden. Barns motoriska 

utveckling har betydelse för barnets utveckling i helhet (Bjerre & Brodin, 1993). 

  

Vistelseåren i förskolan är utvecklingsmässigt viktiga för alla barn, eftersom en grund för 

personligheten i stora drag läggs. För funktionshindrade barn är förskolevistelsen, om möjligt, 

ännu viktigare. Ju tidigare barn får stimulans och träna eftersatta funktioner desto bättre blir 

resultatet. Tidiga åtgärder kan dessutom förhindra eventuella sekundära hämningar som 

medför ytterligare biverkningar från att uppstå (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och 

ungdomar, 1998). 

 

Barn som föds med till exempel CP-skador utvecklar rörelsemönstren annorlunda än barn 

utan skador. Olika motoriska svårigheter påverkar olika färdigheter, exempelvis blir 

kontrollfunktionen svag om barnet inte kan sträcka ut sina armar och samtidigt böja höften. 

En vanlig färdighet som påverkas är huvudkontrollen som blir dålig och barnet får svårt att 

fixera sitt huvud och blicken i en mittlinje. Detta påverkar barnets sociala relationer då barnet 

på grund av sitt rörelsehinder har svårare att få ögonkontakt med andra, vilket ofta är första 

steget till samspel (Liljeroth, 2004).  

 

”KP [konduktiv pedagogik] grundas på barnets generella utvecklingsmönster men med 

kunskap om betydelsen av en skada eller ett funktionshinder.” (Liljeroth, 2004, s. 46). 

Liljeroth tar upp om begreppet Basic Motor Pattern, BMP som utvecklades av Esther Cotton i 

Storbritannien. Detta är ett grundmaterial som bildar en bas för de övningsserier som 

utvecklar rörelseförmågor. Basic Motor Patterns grundelement är: att gripa och hålla kvar, att 
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fixera, att gripa och släppa, att vara orienterad kring en mittlinje genom kroppen, att böja och 

sträcka ben och höfter samt att böja och sträcka armarna (Liljeroth, 2004).  

 

Bjerre och Brodin nämner också dessa reflexer i form av barnets medfödda reflexer och att 

dessa ofta används som en bedömningsgrund för att bestämma ett barns utvecklingsnivå. 

Samtidigt som barnet utvecklar en mental förmåga så avtar reflexerna successivt. Barnet 

börjar samspela i form av att de ler, söker ögonkontakt samt jollrar (Bjerre & Brodin, 1993). 

Barn med flerhandikapp har medfödda reflexer som kanske inte aktiveras spontant, vilket kan 

bero på fysiska eller mentala hinder. Ofta har barn med flerhandikapp även en 

utvecklingsstörning i grav eller lindrig grad (Bjerre & Brodin, 1993). 

 

Genom observationer kan det ges en bedömning av vilka grundelement som barnet har 

svårigheter med och vilka de är på väg att klara av. Den kartläggningen över dysfunktionerna 

kan pedagogerna sedan använda för att underlätta den vardagliga verksamheten på förskolan. 

Utifrån övningsserier kan barnet sedan träna de nedsatta rörelsehindren och föra in dessa i 

situationer där barnet kan förstå och använda de nya färdigheterna som utvecklats. Detta 

skapar motivation och sammanhang för barnet (Liljeroth, 2004). 

5.3 Pedagogens förhållningssätt 

Lärande sker genom ett socialt samspel med både andra barn och vuxna. Samspelet är den 

första grunden av barns utveckling (Askland & Sataöen, 2009). Därför är utgångspunkten vid 

förskoleplacering att rörelsehindrade barn ska gå i den lokala förskolan. Det är viktigt för de 

rörelsehindrade barnen att få uppleva ett vanligt beteendemönster som de kan imitera. Denna 

integrering är positiv för de rörelsehindrade barnen, för att få känna gemenskap i en given 

grupp utanför hemmet. Lika viktigt är det för de icke handikappade barnen att få en positiv 

attityd till de rörelsehindrade barnen och få uppleva människors lika värde. Även om alla barn 

har olika förutsättningar (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, 1998). 

 

Wandin och Ås lyfter vikten av de vuxnas förhållningssätt och attityd till 

funktionsnedsättningar och hur detta påverkar barngruppens syn på funktionsnedsättningar. 

Om de vuxna ser det rörelsehindrade barnet som ett kompetent och intressant barn är det 

troligt att barngruppen också gör det. Ytterligare en påverkan är de vuxnas syn på samspelet 

barn emellan. Barnet vill dela sina tankar, idéer och känslor med andra. Barnet vill skapa 

relationer. Pedagogernas uppgift i förskolan är att ge förutsättningar för barnet att skapa 

relationer på sina egna villkor och utifrån sina egna förutsättningar (Wandin & Ås, 2012).    

 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna 

som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda 

barnet och barngruppen.” (Skolverket, 2011, s. 6). Wandin och Ås menar, precis som 

läroplanen antyder, att pedagogerna har ansvaret att ge barnen förutsättningar där de får 

utforska och skapa relationer med omvärlden (Wandin & Ås, 2012). 
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För att ett barn med funktionsnedsättning ska få de bästa förutsättningarna till lärande och 

utveckling anser Hammar och Johansson att det ofta krävs ett visst stöd och/eller anpassning i 

undervisningen. Hur detta stöd är utformat och vilka anpassningar som behövs är väldigt olika 

och måste utgå utifrån individens behov och förutsättningar (Hammar & Johansson, 2008). 

Om ett barn med rörelsehinder kommer till barngruppen så kan det innebära extra stödinsatser 

såsom minskad barngrupp eller ökad personaltäthet (Riksförbundet för rörelsehindrade barn 

och ungdomar, 1998). Vilket stöd som behövs avgörs i samråd med barnet, föräldrarna samt 

specialpedagog. Vissa barn med stora behov av hjälp har rätt till en personlig assistent som 

kan hjälpa till och stödja barnet i barnets dagliga utveckling. Hammar och Johansson trycker 

på vikten av att planering och upplägg av lärandet ligger enbart på pedagogens ansvar. 

Assistenten ska endast finnas som stöd till barnet (Hammar & Johansson, 2008).  

 

Det Hammar och Johansson anser vara en av de viktigaste utgångspunkterna för ett 

fungerande samspel mellan det funktionshindrade barnet och kamrater samt omgivningen, är 

att alla pedagoger som arbetar med barnet har kunskap om barnets funktionsnedsättning och 

vad funktionshindret innebär. Kunskapen om funktionshindret är viktigt för att barnet ska 

slippa negativa konsekvenser i form av negativt bemötande och icke anpassad undervisning 

(Hammar & Johansson, 2008). Författarna för denna studie anser att detta även gäller 

förskolans verksamhet och är relevant för denna studie. Detta tar även riksförbundet upp: 

”För att klara arbete med rörelsehindrade barn bör förskolans personal beredas en 

fördjupad basutbildning och en kontinuerlig fortbildning.” (Riksförbundet för rörelsehindrade 

barn och ungdomar, 1998, s. 9). 

 

Pedagogen ska skapa en trygg, social miljö för alla barn. För barn med rörelsehinder är det 

viktigt att de får känna tillit och bli respekterade för den de är. De ska även få känna sig sedda 

och att de blir hörda i barngruppen. Det är pedagogens ansvar att stå för verksamheten och 

aktiviteterna, inte assistenten om barnet har en sådan. En del vuxna kan ha svårt att möta 

barnen på grund av att de inte vet hur de ska bete sig. Pedagogen ska självklart vända sig 

direkt till barnet med tilltal eller instruktioner. En bra pedagog utgår från barnets starka sidor 

och hittar successivt nya utmaningar. Det är viktigt att barnen med rörelsehinder blir delaktiga 

i lek och fysiska aktiviteter i förskolan (Hammar & Johansson, 2008). 

 

”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att 

olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.” 

(Skolverket, 2011, s. 7). Lindström och Pennlert menar att lärandet är en social process som 

sker genom möten, samspel och i dialog med andra. Pedagogernas roll är att skapa situationer 

där bästa tänkbara lärande sker. Utifrån sina kunskaper ska pedagogen göra lärandet intressant 

och spännande. Genom att problematisera ett innehåll väcks intresse, frågor och lust att lära 

(Lindström & Pennlert, 2009).  

5.4 Miljöns påverkan 

Enligt Sandberg finns det skillnader i förskolans och skolans utformning av den fysiska 

miljön med utgångspunkt från den nordiska pedagogik- och arkitekturforskningen.  
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Rummen är laddade med olika värderingar och de bär på viktig information om sociala och 

kulturella regler för vad som förväntas ske. Hur rummen inreds, vilka material barn möter och 

vilka regler som gäller i rummen spelar stor roll för hur och vad barnen lär samt deras 

agerande i rummet (Sandberg, 2008).  

 

En bra förskolemiljö utformas som ett stöd för den pedagogiska verksamheten genom att ge 

möjlighet till varierande aktiviteter. En viktig aspekt för den fysiska pedagogiska miljön är att 

pedagogerna ska kunna ha bra uppsikt och överblick över aktiviteterna i lokalerna. Det gäller 

även en överblick över utemiljön inifrån. En bra miljö tolkar Björklid utifrån Urban 

Bengtsons modell som han kallar ögats princip: 

 

”Ö: Överblick inomhus och mellan inne- och utemiljö 

G: Gemensamma utrymmen som lekhall, verkstad/ateljé, våtlek 

A: Avskildhet för större och mindre grupper 

T: Transport med inga störande genomgångsrum, i stället hall/korridor 

S: Samverkan och sambruk genom flexibel utformning” (Bengtson, 1993, refererad i Björklid, 

2005, s. 40). 

 

I vissa miljöer kan alla barn vara med och leka medan i andra miljöer blir en del barn 

uteslutna. Utsträckningen av det funktionshindrade barnens deltagande beror ofta på 

tillgången till leken, miljöns utformning och eventuella begränsningar som är avgörande för 

barns möjligheter till lek i förskolan (Sandberg, 2008).”I dagens förskola är barngrupperna 

ofta stora, lokalerna förhållandevis små och personaltätheten i allmänhet alltför låg. Rutiner, 

begränsningar och restriktioner i miljön styr vardagen i förskolan och leken drabbas ständigt 

av avbrott” (Sandberg, 2008, s. 94). Lokalerna på förskolor som har rörelsehindrade barn 

måste vara utrustade med lämpliga hjälpmedel samt vara utformade så att eventuella 

otympliga hjälpmedel får plats (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, 1998). 

 

Björklid anser att Erikssons studie resulterar i att barnen ändrar miljön utifrån deras lekteman 

(Björklid, 2005). ”[S]amspelet mellan den fysiska miljön och barnens lek var tillgång till 

mycket löst material såsom stolar, kuddar, små bord och madrasser. […]Detta var synligt 

även utomhus: små bräder och plankbitar, stenar och pinnar uppmanade barnen till samspel 

med miljön” (Björklid, 2005, s. 43).  

 

Vidare i sin rapport nämner Björklid om miljöns påverkan på det pedagogiska arbetet utifrån 

olika pedagogiker och filosofier. Utifrån Waldorfpedagogiken menar Björklid att miljön 

spelar en aktiv roll i pedagogiken. Barnens sinnen, fantasi och fysiska utveckling påverkas av 

miljöns utformning. I Reggio Emilia filosofin beskrivs innemiljön som ”den tredje 

pedagogen” - vid sidan av barnet och pedagogen. Miljön ska ständigt vara aktiv och 

föränderlig (Björklid, 2005). 

 

I en statlig utredning från 2003 står det: ”utemiljön kring förskola, fritidshem, förskoleklass 

och skola har stor betydelse för elevers utveckling och lärande och utgör en viktig del av 

barnens uppväxtvillkor.” (SOU, 2003:127, 2003, s. 210). Barnen behöver en utemiljö som 
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erbjuder platsbundna lekar likaväl som utforskande lekar (SOU, 2003:127, 2003). 

Utomhusmiljön bör ha många möjligheter till lek samt fysiska upplevelser och aktiviteter. En 

gård med inslag av natur är att föredra men det väsentliga är att barnen får goda och 

varierande lekmöjligheter. Det är viktigt att utrustningen underhålls regelbundet samt att 

utemiljön erbjuder ordning och omväxling för barn och vuxna (Fagerli, Lillemyr, & Sobstad, 

2001).   

 

Den fysiska miljön har stor betydelse för rörelsehindrade barns delaktighet i aktiviteter. 

Wandin och Ås beskriver utevistelsen som den svåraste stunden under dagen för de 

rörelsehindrade barnen att delta i. Barnen rör sig ofta snabbt över stora ytor och områden som 

kanske inte är tillgängliga ur en rörelsehindrads perspektiv som till exempel sandlådan eller 

skogspartier. Särskilt vintertid kan det vara svårt att ta sig fram med rullstol eller gåstöd. För 

barn med perceptionssvårigheter kan miljöer med många intryck ge minskad fokus vilket 

försvårar samspelet med andra (Wandin & Ås, 2012). 
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6. Metod 

Metodgenomgången delas upp i fyra delar: urval, datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt 

samt reliabilitet och trovärdighet. Här tas de fyra forskningsetiska principer upp som alltid ska 

följas vid uppsamling av empiri. I resultat och analysgenomgången har ordet informanter valts 

för att beskriva pedagogerna som blev intervjuade. Om det är en specifik informant som 

syftas på används förkortningen I:1, I:2 som står för informant 1 och informant 2 och så 

vidare. Numren utgår ifrån den ordning som informanterna intervjuades. För strukturen i 

studien har Johansson och Svedners förslag på struktur använts (2010). 

 

Till studien kunde en kvalitativ eller en kvantitativ metod användas. En kvalitativ metod 

kännetecknas av att den använder sig av verbala formuleringar för att hitta en karaktär och 

förstå hur människor tänker kring ett fenomen. Detta dokumenteras oftast genom skrift och tal 

med intervju som tillvägagångsätt. En kvantitativ metod kännetecknas av att den använder sig 

av siffror för att mäta statistik. Ofta används enkäter och frågeformulär för att få ett resultat 

(Backman, 2008). För att uppnå syftet till studien användes en kvalitativ metod. 

6.1 Forskningsetiska principer 

Det finns fyra forskningsetiska principer som alltid ska följas i uppsamling av empiri från 

informanter. Dessa krav är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

 Informationskravet: Uppgifter som kan vara viktiga för informanten att veta om sitt 

deltagande ska ges innan intervjun startar. Informanterna ska informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt medverkande. 

 Samtyckeskravet: Informanten måste ge sitt samtycke till att delta i intervjun. De får 

även själva bestämma hur länge de vill delta i intervjun utan att det ska bli några 

negativa konsekvenser. 

 Konfidentialitetskravet: Informanterna som deltar i intervjuerna ska inte kunna 

identifieras av andra. Forskaren kan underteckna en tystnadsplikt om informanten vill 

det. Detta gäller speciellt etiskt känsliga uppgifter. 

 Nyttjandekravet: Empirin som samlas in får inte användas i annat syfte än vad som är 

överrenskommet med informanten. Empirin får endast användas för 

forskningsändamål och får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

6.2 Urval 

Eftersom barn med rörelsehinder är en liten delgrupp inom gruppen funktionshindrade är det 

svårt att hitta informanter som kan delta. Speciellt när barn med rörelsehinder inte är en 

samlad grupp utan är integrerade i förskolans verksamhet. På grund av detta tillfrågades 

majoriteten av förskolorna i kommunen samt personliga kontakter om de ville ingå i studien. 

Då efterfrågades pedagoger som har erfarenhet av arbete med barn med rörelsehinder i 

förskolans verksamhet. Kontakt skedde genom mail eller telefon beroende på vad förskolorna 

gav för möjligheter. Informationsbrevet (se bilaga 1) skickades till förskolecheferna som i sin 

tur tog kontakt med pedagoger som passade in på efterfrågan. De tillfrågade pedagogerna tog 

sedan kontakt med författarna eller så skickade förskolechefen pedagogens kontaktuppgifter 

till författarna.  
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Även i en närliggande kommun hittades några pedagoger som var villiga att delta i studien. 

Information till dessa skickades via mail eller gavs över telefon. Informationsbrevet innehöll 

information om de önskade erfarenheterna och en presentation om vilka författarna var. 

Antalet informanter var sju pedagoger från olika verksamheter som jobbar/har jobbat med 

barn med rörelsehinder. Observationer gjordes av miljön på tre olika förskolor. En på en 

avdelning specialanpassad för barn med rörelsehinder och två på avdelningar där det gick 

barn med rörelsehinder. Ett av kraven för observationerna var att ett eller flera barn med 

rörelsehinder var placerat på förskolan under intervju- och observationstillfället. De två urval 

som har använts i studien är slumpmässighetsurval och bekvämlighetsurval. 

 

Slumpmässighetsurval: En kommunal hemsida användes för att hitta kontaktinformation om 

kommunens förskolor. Där fanns alla kommunala och fristående förskolor listade med länkar 

till förskolornas egna hemsidor (Här är alla Umeås skolor, förskolor, 2013). 

Informationsbrevet skickades ut till förskolecheferna då de antogs veta vilka pedagoger på 

vilka av deras förskolor som har eller har haft barn med rörelsehinder. Av de som kontaktades 

via mail svarade ungefär hälften och utav dessa svarade cirka 40 % ja. Resterande svarade nej 

på grund av att de inte har någon erfarenhet av barn med rörelsehinder, att de inte har några 

barn med rörelsehinder på förskolan eller på grund av att de missförstod informationen i 

mailet. Anledningen till att det kom in så lite svar kan vara att de inte förstod 

informationsbrevet, att de som inte svarat inte har sett mailet eller inte haft tid. Det är svårt att 

veta varför inte alla har svarat när det efterfrågades att alla skulle svara oavsett ja eller nej. 

 

Bekvämlighetsurval: Kontakt togs med pedagoger som vi kände sedan tidigare och som 

jobbar eller har jobbat med barn med rörelsehinder eller som kunde känna någon som har 

jobbat med barn med rörelsehinder. Om de inte själva kunde delta eller inte hade erfarenhet så 

skickade de förfrågan vidare till någon annan som visste mer. Även slumpmässighetsurvalet 

anses vara lite utav bekvämlighetsurval då kontakt endast togs med de förskolor som kunde 

kontaktas via mail och förskolor som endast hade telefonnummer undveks. Anledningen till 

att dessa förskolor undveks var på grund av tidsaspekten. Enda undantaget var telefonkontakt 

till en förskola som var speciellt inriktad på barn med rörelsehinder, vilket framgick från deras 

hemsida. 

 

Från början var det tilltänkta ämnet funktionshindrade barn, men då det är ett så omfattande 

ämne gjordes en avgränsning till ämnet rörelsehindrade barn i förskolan. 

Rörelsehinderbegreppet omfattar, som tidigare nämnts, barn med både lindrigare och grövre 

rörelsehinder. Rörelsehindret kan vara allt mellan svårigheter att använda ena handen till att 

inte kunna ta sig fram utan rullstol. I ämnet rörelsehindrade barn i förskolan fokuserar denna 

studie på pedagogens förhållningssätt och det pedagogiska arbetet kring barn med 

rörelsehinder för att göra en ytterligare avgränsning. Det pedagogiska arbetet omfattar även 

miljön, anser författarna, därför tas även miljön med som en del i studien.  
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6.3 Datainsamlingsmetod 

Till studien användes intervjuer och observationer som metoder. Sju pedagoger intervjuades 

och miljön på tre förskolor observerades. I studien observerades miljöns utformning med 

fokus på lokalernas tillgänglighet för rörelsehindrade barn. Två mallar för intervjufrågorna 

skrevs. Den första var riktad mot pedagoger på förskolor (se bilaga 2) och den andra var 

riktad mot personal som jobbar på habiliteringen med barn i förskoleåldern (se bilaga 3). 

Intervjufrågorna delades upp i två rubriker; utbildning/erfarenhet och arbete. Under utbildning 

togs pedagogens erfarenhet av barn med rörelsehinder upp och hur länge pedagogen jobbat i 

verksamheten. Under rubriken arbete togs förskolans verksamhet och miljö upp, till denna del 

behövde några pedagoger betänketid vilket underlättades av att vi skickade ut frågorna innan 

till de som ville. Frågorna till habiliteringen hade samma uppdelning med några få ändringar. 

 

Observationerna som gjordes gällde både ute- och innemiljön med inriktning mot hjälpmedel 

och utformning i verksamheten (se bilaga 4). Punkterna i observationsprotokollet tog stöd från 

litteraturen. I Lpfö98 står det att ”Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och 

utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande” (Skolverket, 2011, s. 9). Eriksson Bergström anser, precis som läroplanens 

riktlinjer, att miljön ska vara öppen och tillgänglig. Hon menar att barnen själva ska kunna 

bestämma vad de vill göra i ett rum och inte följa vad pedagogerna har tänkt ut för rummet 

(Eriksson Bergström, 2013). 

 

För att specificera observationen av miljön för barn med rörelsehinder användes Nauclér och 

Wilhelmssons synpunkter. De anser att golvytorna ska vara så öppna som möjligt och utan 

trösklar eller mattor för att rullstolar och gåstolar inte ska fastna (Nauclér & Wilhelmsson, 

1979). För att anpassa miljön kan det behövas hiss, ramper, greppvänliga ledstänger och 

handikappvänlig toalett. Många äldre byggnader är svåra att anpassa utifrån rörelsehinder 

(Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, 1998). Det ska finnas ramper för 

lättare förflyttning om det finns trappor inne i eller in till förskolan (Nauclér & Wilhelmsson, 

1979).  

 

Toaletterna kan också behöva anpassas för att underlätta toalettbesök och dörröppnare på 

ytterdörrarna kan behövas för att barnen själva ska kunna öppna dörrar. I vissa lokaler kan 

förflyttningen av svårt rörelsehindrade barn underlättas med hjälp av taklyft. Kapprummen 

bör ha öppna ytor för att rullstolar ska få plats, klädhängarna ska vara i anpassad höjd utifrån 

barnet och det ska finnas sittmöjligheter vid på- och avklädning (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2013). Dörröppnarna kan behöva vara på olika höjder för att alla ska kunna 

använda dem (RBU, 2012). Det som sedan är tillagt i observationsprotokollet har grund i våra 

egna erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildningar. 

6.4 Tillvägagångssätt 

Under alla intervjuer var båda författarna med, den ena ställde frågor medan den andra förde 

anteckningar över vad som sades. Det fanns tillgång till diktafon och alla pedagoger frågades 

om de accepterade att bli inspelade. Informanterna intervjuades en åt gången på den plats där 

de jobbade. Det berättades om de forskningsetiska principerna och om anonymitet.  
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Materialet delas endast med handledare och examinator vid förfrågan. Det mesta av denna 

information fick pedagogerna genom informationsbrevet som skickades ut innan och det som 

inte stod där frågade de om eller meddelades vid intervjutillfället. Under intervjuerna ställdes 

följdfrågor när det passade. Intervjuerna tog cirka 25-35 minuter.  

 

På förskolorna observerades inte det pedagogiska arbetet eftersom det skulle ta för lång tid 

och det var svårt att avgränsa till en kort tidsperiod någon gång under dagen. Istället 

observerades miljön som de rörelsehindrade barnen befann sig i. Observationerna gjordes i 

samband med intervjun. Rummen observerades och det som var relevant utifrån 

observationsprotokollet skrevs ner med papper och penna. På förskolan med speciellt 

anpassad avdelning för barn med rörelsehinder togs det kort på miljön, för vår egen skull, för 

att komma ihåg hur det såg ut. Informanterna frågades om det gick bra att ta kort och så länge 

inga barn var med gick det bra. 

6.5 Reliabilitet och trovärdighet 

Reliabilitet, validitet enligt Patel och Davidsson (2003), i en kvalitativ studie gäller hela 

forskningsprocessen istället för att studera rätt företeelser som görs i en kvantitativ studie. Om 

en person blir intervjuad i en kvantitativ studie med samma frågor men vid olika tillfällen och 

svaren blir olika för varje gång har intervjuerna låg reliabilitet. Detta gäller inte vid en 

kvalitativ studie eftersom personen kanske lärt sig något nytt mellan intervjuerna. Det gäller 

att fånga det unika i situationen istället för att få ett likadant svar varje gång. Varje kvalitativ 

studie är unik och det är därför viktigt att beskriva forskningsprocessen noggrant så att läsaren 

kan bilda sig en egen uppfattning om hur studien har gått till (Patel & Davidsson, 2003). För 

en kvalitativ studie är det inte lika lätt att säga om den har hög eller låg reliabilitet som en 

kvantitativ studie, men det är heller inte meningen. Det kan därför vara svårt att säga vilken 

reliabilitet en sådan här studie har. 

 

Intervjuerna utfördes med förutbestämda frågor som informanten fått i förväg. Svaren har 

varit varierande utifrån informanternas yrkesroller men majoriteten berörde ändå samma 

ämnen. Informanterna har ofta haft olika perspektiv och synvinklar på hur de ska integrera 

barnen med rörelsehinder. Huvudfrågorna i intervjuerna svarade alla informanter på. Utifrån 

svaren ställdes sedan följdfrågor, som blev olika från informant till informant, för att utveckla 

svaren och ge en djupare inblick i informantens perspektiv.   

 

Då ena författaren i huvudsak ställde intervjufrågorna i de flesta av intervjuerna genomfördes 

intervjuerna på ungefär samma sätt. Detta medförde att svaren från informanterna liknade 

varandra till stor del. Svaren från de intervjuer där den andra författaren ställde frågorna 

liknade resten av intervjuerna eftersom alla intervjuer utgick från de förutbestämda frågorna. 

Därför kan det antas att intervjuerna hade hög reliabilitet. Diskussion om reliabiliteten för 

studien tas med i slutdiskussionsdelen. 

6.6 Utformning 

Utformningen till den här studien är uppdelad mellan de två författarna. Erika Andersson har 

skrivit definitionen på barn i behov av särskilt stöd, pedagogens uppdrag och 
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litteraturförteckning. Linnéa Berglund har skrivit definitioner av begrepp, historiskt bakgrund 

och metod. Sammanfattning, inledning, syfte och frågeställningar, resultat, analys samt 

slutdiskussion har skrivits tillsammans. Uppdelningen gjordes för att arbetet med studien 

skulle gå snabbare. 
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7. Resultat 

Under resultat har vi tagit upp empirin från intervjuer och observationer. Utifrån 

forskningsfrågorna och informanternas svar delades två rubriker upp: planering och miljö. 

Planeringen gäller informanternas syn på planeringen och genomförandet av det pedagogiska 

arbetet med rörelsehindrade barn. Miljön handlar om lokalernas utformning och vad som 

finns tillgängligt för barn med rörelsehinder. 

 

Informanterna i denna studie är utbildade barnskötare, förskollärare eller specialpedagoger 

och har arbetat mellan 3-30 år inom den pedagogiska verksamheten. Under verksamhetsåren 

har de arbetat med barn som har olika funktionshinder, lindriga som grava, varav 

rörelsehindrade barn är en utav dessa subgrupper. Informanterna har olika erfarenheter 

rörande arbetet med rörelsehindrade barn i förskola. De flesta av informanterna har jobbat 

med ett rörelsehindrat barn under en tidsbegränsad period, medan två av informanterna jobbar 

på en specialanpassad verksamhet för rörelsehindrade barn. 

 

Under sina verksamhetsår har majoriteten utav informanterna sett att det skett en förändring 

inom arbetet beträffande de rörelsehindrade barnen. Denna förändring påverkade 

verksamheten i form av bristande resurser som till exempel brist på hjälpmedel, ekonomiskt 

stöd och resurstid i barngruppen. I:1 anser att det idag finns en resursbrist i tidsfördelningen 

mellan barnen och deras olika behov i förskolans verksamhet. Exempelvis arbetade I:1 år 

1994 med ett barn som hade ett lindrigt rörelsehinder och fick beviljat en personlig assistent 

på 100 %. År 2010 arbetade I:1 med ett barn som satt i rullstol och hade gravare 

rörelsehinder. Detta barn ansåg I:1 hade behövt en heltidsassistent, men arbetslaget fick 

endast beviljat 25 % extra stöd. 

 

Ökad integrering i barngruppen samt mer föräldrainflytande var även förändringar som lyftes 

upp utav två av informanterna. Andra informanter antydde att det inte skett någon större 

förändring under deras verksamma tid inom förskolan. Dessa informanter ansåg att de inte 

arbetat nog länge inom förskolans verksamhet för att ha sett någon förändring. 

7.1 Planering 

Intervjuerna fokuserade mest på planeringen kring det pedagogiska arbetet och inte så mycket 

på genomförandet även om det i intervjufrågorna ingick frågor om både planering och 

genomförande utifrån förskolans läroplan. 

 

En genomgående syn hos alla informanter var att barnen med rörelsehinder skulle vara en del 

av barngruppen och känna gemenskap med de andra barnen. Alla informanterna försökte se 

möjligheter istället för hinder och uttryckte att de inte tyckte att rörelsehindret var något stort 

problem. Alla informanter antydde att det fanns aktiviteter som barnen med rörelsehinder inte 

kunde vara med på såsom gympa, friluftsdagsaktiviteter och liknande. 

 

Både I:2 och I:6 arbetade med olikheter och likheter mellan barnen och deras förmågor i 

barngruppen. De ansåg att alla barn är lika men även har olikheter som bör lyftas fram. I:2 

och I:6 menar att barnens likheter och olikheter ska lyftas som något positivt. Genom att 
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arbeta med skillnader och ge kunskap till barnen förebyggs fördomar och det rörelsehindrade 

barnet kan känna en större samhörighet, menar I:2.    

 

Grundtanken som genomlyste informanternas svar var att verksamheten och arbetet ska 

anpassas efter barnen. Alla informanterna nämnde att rörelsehindret måste tas i beräkning vid 

planering av aktiviteter och miljö. I största möjliga utsträckning ansåg informanterna att det 

rörelsehindrade barnet skulle integreras och delta i aktiviteter med barngruppen. Däremot 

förekom det aktiviteter som behövde anpassas för att det rörelsehindrade barnet skulle kunna 

delta utifrån sina egna förutsättningar. Informanterna menade att det även fanns vissa 

aktiviteter som inte gick att anpassa efter det rörelsehindrade barnet och som denne var 

tvungen att stå över.  

 

Majoriteten av informanterna lyfte fram att de rörelsehindrade barnen hade individuella 

anpassade träningsprogram för att träna och stimulera kroppen och öka rörligheten. I:3 

menade att ofta läggs denna träningstid de gånger som barngruppen gör aktiviteter där det 

rörelsehindrade barnet inte kan vara med. I:4, som jobbar på en specialanpassad avdelning för 

rörelsehindrade barn, ansåg att det rörelsehindrade barnet inte bör ha specialiserade 

träningstillfällen. Träningen ska inte kallas för träning, utan att all träning sker i lek där barnet 

på ett roligt och lekfullt sätt tränar barnets motoriska funktioner. I:1 ansåg att träningen tog 

mycket tid och att det var svårt att hinna med både den pedagogiska delen och 

träningsprogrammet under dagen.  

 

Under intervjuerna frågades informanterna vilken utbildning de fått om rörelsehindret och i 

vilken utsträckning för att underlätta informanternas planering och genomförande av det 

pedagogiska arbetet. Informanterna har fått väldigt varierat utbud med information, kunskap 

och utbildning om rörelsehindren och förslag på arbetssätt utifrån dem. Svaren från 

informanterna delades upp i två kategorier, fortbildning och information. Fortbildning anses i 

den här studien vara utbildningstillfällen som ger mer betydande kunskaper om rörelsehindret 

och det pedagogiska arbetet, som till exempel föreläsningar eller kurser. Information är 

kortare tillfällen där arbetslaget får relevant information från habiliteringen och föräldrar. 

Även information som arbetslaget själv letat fram kring rörelsehindret ingår under denna 

punkt. 

7.1.1 Fortbildning 

Av sju informanter anses fem ha fått eller haft möjlighet till någon form av fortbildning. Detta 

gäller allt från en föreläsning om rörelsehindret till 2-dagars kurs om rörelsehindret och 

arbetet kring detta. Här ställs informanternas svar upp för att ge en tydligare överblick över 

vilken fortbildning de fått: 

 

I:2 - ansvarspedagogen fick följa med föräldrarna på en 2-dagars kurs som informerade om 

barnets rörelsehinder. 

I:3 - vid önskemål kunde arbetslaget få föreläsningar att tillgå. 

I:4 - hela arbetslaget fick gå en kurs som informerade om rörelsehindret. Pedagogerna i 

arbetslaget anser att det finns få kurser inriktade mot förskoleverksamheten. 
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I:6 - arbetslaget fick några få föreläsningar som inriktade sig mot rörelsehindret. 

I:7 - ansvarspedagogen fick möjligheten att följa med på en kurs som riktade sig till barnet. 

Arbetslaget fick ingen information om rörelsehindret genom föreläsningar eller kurser. 

 

Alla informanterna utom en har fått information om rörelsehindret från habiliteringen. I:7 

menade att de inte fått någon utbildning eller information om rörelsehindret, men när det 

kommer till arbetet och miljöns anpassning kring detta barn har de fått stöd och tips från 

habiliteringen. I:6 ansåg att de fått för lite information för att kunna göra ett välanpassat 

pedagogiskt arbete. Detta barn hade en personlig assistent som fick utbildning och 

information. Den information som gavs arbetslaget kom från föräldrarna och habiliteringen 

och ansågs inte vara i nog stor utsträckning. I:6 ansåg att habiliteringen var någon ”att bolla 

idéer med”, alltså som en diskussionspartner. Från habiliteringen var det oftast en 

sjukgymnast som informerade arbetslag om olika rörelsehinder. Alla informanterna upplevde 

att habiliteringen var ett stort stöd kring arbetet med rörelsehindrade barn. 

7.1.2 Information 

Här ges en överblick över informanter som ansåg sig fått någon relevant information av 

habiliteringen eller föräldrar om rörelsehindret. Information som underlättar planeringen och 

genomförandet av det pedagogiska arbetet: 

 

I:1 - sjukgymnast från habiliteringen kom ut till förskolan och informerade hela arbetslaget 

om rörelsehindret. I:1 som var ansvarspedagog följde med barnet till habiliteringen varje 

vecka. 

I:2 - ansvarspedagogen har själv mycket kunskap från tidigare utbildning och erfarenheter. 

Arbetslaget har regelbunden kontakt med sjukgymnast från habiliteringen. 

I:3 - personal från habiliteringen kom till förskolan och informerade hela arbetslaget om 

rörelsehindret. 

I:4 - habiliteringen ger kunskap och informerar om rörelsehindren. 

I:5 – sjukgymnast från habiliteringen kommer till förskolan och ger information till 

arbetslaget på föräldrarnas begäran. 

I:6 - föräldrarna informerade arbetslaget om rörelsehindret samt att arbetslaget själva sökte 

relevant information. Arbetslaget fick en del information av habiliteringen men den 

personliga assistenten fick mest information och utbildning. Allt som allt upplevde arbetslaget 

att de fick för lite kunskap kring rörelsehindret. 

I:7 - arbetslaget får stöd och information från habiliteringen. 

 

Genomgående för alla informanter är att de har haft kontakt med habiliteringen och fått 

information om rörelsehindret. Flera av informanterna upplevde att den information de fick 

om rörelsehindret var i för liten utsträckning. En del av informanterna menade att de ville ha 

praktiska tips och idéer på hur man kan arbeta med rörelsehindret i en pedagogisk 

verksamhet. Alla informanter upplevde att de hade för lite kunskap om rörelsehindren och hur 

man ska arbeta pedagogisk för att de rörelsehindrade barnen ska känna sig helt inkluderade i 

verksamheten. 
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7.2 Miljö 

Generellt anser informanterna att miljön på förskolan ofta går att anpassa så att de 

rörelsehindrade barnen kan vistas där. Vissa av informanterna upplevde att några av 

förskolans lokaler var trånga. I vissa utrymmen går det inte eller är det svårt att komma fram, 

då hjälpmedlen till det rörelsehindrade barnet tar stor plats. Majoriteten av informanterna 

anser att utemiljön är den svåraste miljön att anpassa för barn med rörelsehinder. Marken med 

ojämnheter samt is och halka under vintertid gör det svårt för rörelsehindrade barn att ta sig 

fram.  

7.2.1 Innemiljö 

Innemiljön var enligt informanterna öppen och lättillgänglig för barn med rörelsehinder. I:6 

jobbar i förskoleklass och jämför skolans lokaler med förskolans lokaler. I:6 menar att 

förskolans lokaler är lättare att anpassa än skolans lokaler, även om arbetslaget försöker välja 

de lämpligaste lokalerna i skolan för tillgänglighetens skull. Majoriteten av informanterna 

ansåg att miljön måste möbleras så att hjälpmedel lätt kan komma fram. I:3 höll med, men 

lyfte fram ytterligare en aspekt där lokalen möbleras så att vissa möbler utgör hinder för 

rörelsehindrade barn. Detta för att minska spring för barn med lindriga rörelsehinder samt för 

att hindra åtkomst av material som barnet inte bör ha. 

 

På toaletterna på de tre observationsförskolorna var i princip allting anpassat i barnens höjd 

förutom toalettstolarna. Handfat, speglar och tvålhållare var i barnens höjd. Toalettstolarna 

var normalstora, men till dessa hade hjälpmedel såsom pallar och en, som I:2 kallade för, 

”toalettförminskningsring” för att underlätta toalettbesöket för barnet. I inomhusmiljön på två 

av observationsförskolorna var borden och stolarna låga och anpassade efter barnen. På 

förskolan med specialanpassad avdelning för rörelsehindrade barn var borden höga för att 

barnen skulle kunna använda specialanpassade stolar vid måltider och stillasittande 

aktiviteter. 

 

I innemiljön nämnde informanterna hjälpmedel som underlättade förflyttningen för det 

rörelsehindrade barnet. Hjälpmedel som informanterna nämnde var: gåstol, rullstol, bälte, 

armstöd till toalett, rullator, specialanpassade skor, ställbara bord och skötbord, golvlift, 

arbetsstol, stolstöd, ställbart badbord. För att stimulera barnens olika förmågor i fin- och 

grovmotoriken används olika storlekar och former av leksaker. Både I:2 och I:4 menade att 

varierande leksaker som till exempel stora byggklossar är ett bra material för barn med 

rörelsehinder för att stimulera deras motorik. Endast en av observationsförskolorna hade en 

rutschkana anpassad för rörelsehindrade barn. Rutschkanan, som var en inomhusrutschkana, 

var inte så brant och hade trappsteg upp på ena sidan. Själva kanan var nog bred för att rymma 

en rullstol som kunde backas upp för att sedan åka ner. 

7.2.2 Utemiljö 

Utemiljön ansåg samtliga informanter vara den svåraste att tillgängliggöra för rörelsehindrade 

barn. Miljöerna på de tre förskolorna som observerades hade alla liknande utformning. De 

hade alla partier med asfalt, gräs och backar. Två av förskolorna hade även ett skogsparti i 
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anslutning till utegården. Alla förskolorna hade åtminstone någon lekställning som till 

exempel gungställning, rutschkana eller klätterställning med mera.   

 

I utemiljön beskriver informanterna olika hjälpmedel som underlättar utevistelsen. Ramper, 

dörröppnare, gåstol, sitts till sandlåda, ingång till sandlåda samt specialanpassade gungor, 

vagnar och bobbar underlättade barnens utevistelse. På en utav förskolorna finns det en 

handikappsanpassad lekstuga som är stor, rymlig och har en bred ingång för att det 

rörelsehindrade barnet ska kunna komma in med sina hjälpmedel. 
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8. Analys 

I analysen diskuteras och jämförs studiens resultat med tidigare forskning. Analysens rubriker 

utgår från syftets och frågeställningarnas fokus: planering och miljö.  

8.1 Planering 

När det finns ett barn med rörelsehinder på förskolan kan det innebära att förskolan får 

stödinsatser såsom minskad barngrupp eller ökad personaltäthet. Majoriteten av 

informanterna antydde att det idag är svårare att få stöd av kommunen i form av ökad 

personaltäthet, minskade barngrupper och ökat ekonomiskt stöd. Vissa barn som är i stort 

behov av stöd har även rätt till en personlig assistent (Riksförbundet för rörelsehindrade barn 

och ungdomar, 1998). Som I:1 menar finns det idag barn i förskolan som har stort behov av 

stöd och skulle behöva en personlig assistent. I I:1s fall från 2010 så fick barnet inte 

tillräckligt med stöd på grund av bristande resurser. 

 

”Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 

eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar.” (Skolverket, 2011, s. 5).  

 

Läroplanen säger att alla barn ska ges möjlighet att uppleva samhörighet med andra samt att 

få uppleva känslan att de gör framsteg och utvecklar sina individuella förmågor (Skolverket, 

2011). Att se möjligheter istället för hinder var något alla informanter arbetade med och att 

rörelsehinder hos barn inte skulle vara ett problem. Ytterligare en gemensam aspekt för 

informanterna var att de jobbade för en helhetskänsla där alla barn känner en gemenskap i 

barngruppen. Samspelet mellan barnet och andra barn eller vuxna är viktigt för lärandet och är 

även grunden för barns utveckling (Askland & Sataöen, 2009).  

 

Varken arbetslag eller barngrupp ska göra någon skillnad på barn med eller utan 

funktionshinder. Integreringen är positiv för att barnen med rörelsehinder får känna 

gemenskap med andra barn som inte har något funktionshinder. Pedagogerna ska arbeta för 

att barn utan funktionshinder ska få en positiv attityd till barn med funktionshinder. Alla ska 

uppleva att människor har lika värde även om de har olika förutsättningar (Riksförbundet för 

rörelsehindrade barn och ungdomar, 1998). I:2 och I:6 påpekade att de arbetade med likheter 

och olikheter i barngruppen. De menade att alla barns likheter, men även olikheter bör lyftas 

fram och ses ur en positiv aspekt. I:2 uttryckte att genom ett aktivt arbete med skillnader 

förbyggs fördomar och ger en större känsla till samhörighet. Det är arbetslagets attityd till 

funktionshindret som påverkar hur barngruppen ser på funktionshinder (Wandin & Ås, 2012).  

 

I:4 ansåg att specialiserade träningstillfällen var ett felaktigt sätt att se på barnets motoriska 

utveckling. Istället menade I:4 att all träning ska ske genom leken, på ett lustfyllt sätt. 

Sandberg anser att träning är något som barn med funktionshinder upplever som jobbigt och 

tråkigt. Det är därför leken har en så stor betydelse för dessa barn. För det är ett roligt och 

lustfyllt sätt att träna de nedsatta förmågorna på (Sandberg, 2008).  
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Wandin och Ås menar att leken kan användas som en inlärningsmetod som barnen tycker är 

positiv och lustfylld (Wandin & Ås, 2012). Hammar och Johansson menar att barnen i leken 

utvecklar många olika fysiska och psykiska förmågor (Hammar & Johansson, 2008). 

 

I förskolan utvecklar barn funktioner och färdigheter som blir redskap för resten av livet. 

Pedagogen fungerar som vägledare och tillsammans med pedagogens hjälp uppnår barnet nya 

färdigheter i sin ”nästa utvecklingszon” (Liljeroth, 2004). Alla informanterna ansåg att de fått 

för lite utbildning om rörelsehindret och praktiska förslag på hur de kunde arbeta med 

rörelsehindret på ett bra sätt i den pedagogiska verksamheten. Den konduktiva pedagogiken är 

ett specialanpassat kunskapssystem för barn med rörelsehinder. Lärandet är socialt och bygger 

på samspel och upplevelser som stimulerar barnet och ger möjlighet till egna initiativ 

(Björklid, 2005).  

 

För att det rörelsehindrade barnet ska slippa negativa konsekvenser i bemötandet från andra 

barn och pedagoger, samt för att inte vistas i en miljö som inte är anpassad, behövs kunskap 

om funktionshindret (Hammar & Johansson, 2008). Arbetslaget ska få en fördjupad 

basutbildning och en kontinuerlig fortbildning om funktionshindret för att klara av arbetet 

med rörelsehindrade barn (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, 1998). 

Informanternas svar stämmer inte överrens med RBU:s riktlinjer om att utbildning kring 

rörelsehindret är en viktig förutsättning för att göra ett bra pedagogiskt arbete. Informanterna 

upplevde att de inte fått tillräckligt med kunskap om rörelsehindret för att kunna anpassa 

verksamheten och göra ett bra pedagogiskt arbete där det rörelsehindrade barnet får rätt stöd i 

rätt utsträckning. 

8.2 Miljö 

Generellt beskriver informanterna att miljön på förskolan oftast går att anpassa för 

rörelsehindrade barn. En del av informanterna upplevde att vissa rum var trånga och svåra att 

anpassa för ett rörelsehindrat barn med hjälpmedel. I en av statens offentliga utredningar från 

2003 beskrivs att förskolans utemiljö har en stor betydelse för barnens utveckling och lärande 

samt att utemiljön utgör en viktig del av barnens uppväxtvillkor (SOU, 2003:127, 2003).  Den 

fysiska miljöns utformning spelar stor roll för det rörelsehindrade barnets möjligheter för 

deltagande. Utemiljön anser Wandin och Ås vara den svåraste miljön att anpassa utifrån de 

rörelsehindrade barnen, speciellt under vinterhalvåret (Wandin & Ås, 2012). Även 

informanterna upplevde utemiljön som den svåraste att anpassa då halka och ojämnheter i 

marken skapar ytterligare svårigheter för framkomligheten. 

 

Lokalernas utformning spelar stor roll för att det rörelsehindrade barnen ska kunna vistas i 

verksamheten. Hjälpmedlen tar ofta stor plats och därför behövs öppna ytor för hjälpmedlens 

förflyttningar (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, 1998). Detta påpekade 

majoriteten av informanterna, att förskolan möblerats för att få öppna ytor och breda passager 

där det går lätt att komma förbi med hjälpmedel. Barn med rörelsehinder berövas möjligheten 

att utforska miljön ifall miljön inte är anpassad. Utforskandet har en stor betydelse för barnets 

utveckling och rums- och begreppsuppfattning (Bjerre & Brodin, 1993).  

 



26 
 

Lokalen kan bland annat behöva anpassas med hiss, ramp, greppvänliga ledstänger och 

handikappvänlig toalett. Detta för att öka framkomstmöjligheten för rörelsehindrade barn 

(Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, 1998). Specialpedagogiska 

skolmyndigheten anser att anpassningar för rörelsehindrade som kan behöva göras i miljön till 

är exempel att anpassa hygienutrymmen (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013). 

Anpassningar som påträffades under observationerna var hjälpmedel till toalettstolar, ställbara 

skötbord, ställbart badbord samt speglar och handfat i barnens höjd. På förskolor där 

rörelsehindrade barn finns kan det behövas ramper för att underlätta förflyttning (Nauclér & 

Wilhelmsson, 1979). Dörröppnare kan behöva vara placerade på olika höjder för att alla ska 

kunna nå dem (RBU, 2012). 

 

Två av informanterna menade att leksaker har en inverkan på det rörelsehindrade barnets 

motoriska utveckling. Varierande storlekar och former på leksaker stimulerar barnens motorik 

och lärande. Björklid anser att barnens sinnen, fantasi och fysiska utveckling påverkas av 

miljöns utformning, detta tar stöd i Waldorfpedagogiken (Björklid, 2005). Läroplanen säger 

att verksamheten ska främja lek, kreativitet och lustfyllt lärande och att detta ska ha 

utgångspunkt i barnens intressen (Skolverket, 2011). 
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9. Slutdiskussion 

Under slutdiskussionen tas det upp tre delar: resultat, metod och slutsatser. Här diskuteras 

studien, med litteratur och egna åsikter, utifrån rubrikerna. I slutsatsen tas det upp vad som 

kunde ha gjorts annorlunda samt förslag för att gå vidare med studien. 

9.1 Resultat 

”För att klara arbete med rörelsehindrade barn bör förskolans personal beredas en 

fördjupad basutbildning och en kontinuerlig fortbildning.” (Riksförbundet för rörelsehindrade 

barn och ungdomar, 1998, s. 9). Informanternas svar kan tolkas som att de upplever att de inte 

fått tillräckligt med utbildning kring rörelsehindret för att kunna driva en god pedagogisk 

verksamhet för dessa barn. Informanterna som fått någon form av utbildning kring 

rörelsehindret upplevde att utbildningen var väldigt övergripande. 

 

Den konduktiva pedagogiken är specialanpassad för rörelsehinder och kan därför anses vara 

ett bra arbetssätt när det finns barn med rörelsehinder på förskolan. Den konduktiva 

pedagogiken tar upp att rörelsehindret påverkar förmågor såsom tal, språk och rytmisk 

intention (Liljeroth, 2004). Ingen av informanterna nämnde den konduktiva pedagogiken. 

Författarna till studien anser att den konduktiva pedagogiken kan vara till hjälp för arbetslaget 

som arbetar med rörelsehindrade barn. Pedagogiken ger kunskap om hur rörelsehindret 

påverkar alla barnets förmågor samt hur arbetslaget kan arbeta för att stimulera och utveckla 

dessa förmågor. 

 

En anledning till detta tror majoriteten av informanterna var att ett rörelsehinder, till exempel 

en CP-skada, är individuell och kan se väldigt olika ut. Frågor som väckts hos oss, författarna, 

är: hur kan utbildning kring rörelsehindret se så olika ut på olika förskolor? Vem är det som 

ska se till att pedagogerna får utbildning i tillräcklig utsträckning? Ska pedagogerna kräva 

utbildning själva? Ska förskolechefen se till att de får tillräcklig utbildning eller ska detta 

erbjudas från annat håll? Många av informanterna verkade uppleva att de var tvungna att 

själva begära undervisning för att få information kring rörelsehindret överhuvudtaget. 

 

Wandin och Ås tar upp vikten av de vuxnas förhållningssätt gentemot de funktionshindrade 

barnen. De menar att de vuxnas förhållningssätt gentemot andra påverkar barnens uppfattning 

och förhållningssätt mot andra (Wandin & Ås, 2012). Förskolans personal ska ha ett 

demokratiskt och jämställt förhållningssätt som grund i sin kontakt med andra. Barn med 

olika bakgrunder samt olika svårigheter, som till exempel funktionshinder, ska inte 

diskrimineras utan integreras och känna delaktighet i barngruppen (Skolverket, 2011). I 

intervjuerna framkom det att informanterna arbetade utifrån läroplanens värderingar och hade 

denna till grund i det pedagogiska arbetet. Vi anser att pedagogernas förhållningssätt till det 

rörelsehindrade barnet påverkar barnets självkänsla och självförtroende. Barnet ska möta 

pedagoger som ser barnet och dennes kompetenser och möjligheter, inte ett rörelsehinder. 

 

Ett problem som I:1 tar upp är fördelningen av tid mellan den pedagogiska verksamheten och 

den dagliga habiliteteringen. I:1 menade att den dagliga träningen tog tid från barngruppen så 

att det rörelsehindrade barnen inte fick samma sociala samspel med jämnåriga som andra 
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barn. På I:4:as avdelning ansåg pedagogerna att träningen aldrig skulle ske på sidan av den 

pedagogiska verksamheten, utan att all fysisk träning skulle vara inkluderad och ske på ett 

lustfullt sätt genom leken. Vi anser detta vara en bra arbetsmetod eftersom förmågor tränas 

och utvecklas genom lek. Istället för att barnet ska träna upp sina svagare förmågor enskilt 

kan övningarna göras i helgrupp. På så sätt får resterande barn i barngruppen också träna sina 

motoriska förmågor samtidigt som det rörelsehindrade barnet får uppleva ett socialt samspel 

med andra barn. 

9.2 Metod 

Under intervjuerna hade vi kunnat vara tydligare i introduktionen av intervjuerna att klargöra 

de etiska principerna. Vi nämnde principerna, men hade kunnat beskriva dem utförligare. 

Eftersom ämnet till studien inte var känsligt eller personligt på något sätt, så upplevde vi att 

intervjuerna gick bra ändå utan att ha nämnt de etiska principerna detaljerat. 

 

Urvalet av informanter kunde skett på ett annat sätt. I urvalet användes bara mail, trots att de 

flesta kontakter hade telefonuppgifter. Om telefonkontakten använts hade nog fler pedagoger 

svarat om de kunde medverkat eller inte. Resultatet blev att enbart hälften av alla svarade på 

mailet. En anledning till den lilla andelen svar kan varit på grund av att pedagogerna 

missförstått informationsbrevet. Informationsbrevet saknade en förklaring av studiens begrepp 

på rörelsehinder samt en mer detaljerad förklaring av studiens ämne. Däremot anser vi att 

längden på informationsbrevet var nog långt för att fånga läsarens uppmärksamhet. 

Observationsprotokollets utgångspunkter var väl förankrade i litteratur och var ett bra stöd vid 

observationen. Med hjälp av protokollet kunde vi lätt se vilka möjligheter och hinder det 

fanns i miljön utifrån en rörelsehindrads perspektiv. 

 

Inför intervjuerna valde författarna till studien att båda skulle delta i alla intervjuer. Under 

intervjuerna fördelades arbetet upp i en huvudintervjuare, som ställde alla frågor och en 

sekreterare, som skrev hela händelseförloppet. Dessutom spelades alla intervjuer in med hjälp 

av en diktafon. Intervjuernas tillvägagångssätt ansågs som ett bra sätt då vi anser att vi fick 

med all relevant information från intervjuerna. Observationerna gjordes i samband med 

intervjubesöken. Under observationerna dokumenterade en av författarna och den andra förde 

ett samtal med informanten för att få en tydligare inblick i utformningen av miljön. I 

efterhand anser vi att observationspunkterna hade kunna delats upp mellan varandra så att 

båda författarna observerade. Då hade observationen blivit mer detaljerad då vi hade haft 

lättare att fokusera på enskilda punkter utifrån protokollet. I studien gav tillvägagångssättet 

tillräcklig empiri, men för att få mer detaljerade observationer hade det tidigare nämnda 

tillvägagångssättet varit bättre. 

 

Som tidigare nämnts i metodgenomgången så kan det antas att reliabiliteten för intervjuerna är 

ganska hög. Det som kan diskuteras är om informanterna var ärliga i sina svar och berättade 

hur det såg ut i verkligheten eller om de svarade utifrån ett antagande av vad vi ville höra. Vi 

anser att svaren från intervjuerna är tillräckligt tillförlitliga på grund av att informanternas 

svar återspeglas i verksamheten vid observationerna av de tre utvalda förskolorna. 

Planeringen och genomförandet av arbetssättet tydliggjordes i följdfrågor i intervjun. 
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Reliabiliteten kan vara svår att mäta eftersom när människor förändras så förändras 

reliabiliteten. Om någon skulle göra om denna studie är det inte säkert att de skulle få fram 

samma svar som vi fått eftersom alla människor inte är likadana. För studiens syfte så är 

reliabiliteten ändå hög eftersom studien har nått upp till syftet som sattes. 

9.3 Slutsatser 

Slutsatsen av denna studie är att barn med rörelsehinder är integrerade i förskolans 

verksamhet. Verksamheterna som har observerats har anpassat miljön så att rörelsehindrade 

barn kan vistas i verksamheten. Anpassningen av miljön blir begränsad på grund av 

ekonomiska skäl och tidsbrist. Pedagogerna på förskolor med rörelsehindrade barn har 

ständigt alla barns behov och svårigheter i åtanke vid planering av aktiviteter, oberoende av 

vilken slags svårighet det är. Pedagogerna strävar efter att alla barn ska få känna sig sedda och 

delaktiga i barngruppen och verksamheten. Författarna av denna studie upplevde att de 

förskolor som besöktes hade anpassat verksamheten utifrån de ekonomiska förutsättningarna 

samt att det pedagogiska arbetet var utformat efter alla barns behov. 

 

Alla barn ska få likvärdig uppmärksamhet och detta ska vara oberoende om det finns något 

barn i barngruppen som har rörelsehinder eller inte. I:1 upplevde att på grund av resursbristen 

var det svårt att fördela tiden mellan barnen då det rörelsehindrade barnet behövde mycket 

stöd från en vuxen. Det vi upptäckte under insamlandet av empirin var att bristen på resurser 

verkade vanligt. Ett tydligt exempel som I:1 gav var två skilda barn, ett med lindrigt 

rörelsehinder och en med grövre. Barnet med lindrigare rörelsehinder hade pedagogen år 1994 

och då fick barnet en personlig assistent på 100 %. Barnet med grava rörelsehinder hade 

pedagogen år 2010, denne blev endast beviljad 25 % extra stöd. Barnet som hade gravare 

rörelsehinder upplevde I:1 hade behövt 100 %. De löste detta på förskolan genom att bevilja 

25 % till, alltså 50 % stöd, till barnet. Med denna tid blev resterande i barngruppen lidande då 

tiden togs från dem. 

 

Utemiljön spelar stor roll för barns utveckling och lärande (SOU, 2003:127, 2003). 

Informanterna anser att utemiljön är den svåraste miljön att anpassa utifrån barn med 

rörelsehinder. Hammar och Johansson menar att i leken lär sig barn och utvecklar sina 

förmågor (Hammar & Johansson, 2008). Författarna till den här studien funderar då över hur 

mycket lärande barn med rörelsehinder går miste om på grund av att miljön inte är anpassad. 

Utemiljöns svåra terräng gör att rörelsehindrade barn ofta blir uteslutna ur leken eller har svårt 

att hänga med i tempot. Wandin och Ås menar att barn rör sig snabbt över stora ytor i 

uteleken (Wandin & Ås, 2012). Detta kan skapa en distans mellan barnen som springer och 

barnet med rörelsehinder som medför att det rörelsehindrade barnet blir uteslutet ur leken och 

det sociala samspelet. 

 

För att göra en jämförelse mellan specialanpassade förskolor och förskolor som inte var 

speciellt anpassade försökte vi hitta förskolor som var specialanpassade för barn med 

rörelsehinder. Det var svårt och endast en förskola med en avdelning som var specialanpassad 

hittades inom lämpligt avstånd. En anledning till att det inte finns så många förskolor 
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specialanpassade för barn med rörelsehinder kan vara för att rörelsehindrade barn är en sådan 

liten subgrupp och för att de är integrerade i förskolans verksamhet. 

 

Barn med rörelsehinder är integrerade i verksamhet, enligt informanternas svar i intervjuerna. 

Däremot kan arbetssättet och miljön bli bättre. De rörelsehindrade barnen kan inte vara med 

på allting som görs i förskolan som det ser ut idag, vilket alla informanter håller med om, men 

alla informanter strävar mot att alla barn ska kunna delta i alla aktiviteter. Informanterna anser 

att förskolans lokaler är anpassade men att det finns trånga utrymmen som är svåråtkomliga. 

Lokalerna är svåra att anpassa och bygga om ifall den berörda förskolan inte kan få hjälp från 

kommunen till en ombyggnation. I:7 menar att så länge problemen kan lösas på förskolan går 

det att anpassa för barnen, men så fort det behövs resurser utifrån blir det svårare. 

 

En stor skillnad mellan en avdelning anpassad för barn med rörelsehinder och en avdelning 

där barn med rörelsehinder är integrerade, är att på den specialanpassade avdelningen anses 

träning vara lek. De kallar det inte för träning utan den motoriska träningen ska ske i leken, 

vilket blir ett roligare sätt för barnen att träna på. På de förskolor där barnen är integrerade 

kallar pedagogerna barnens övningar för träning, de har träningsprogram som de behöver 

genomföra någon gång under dagen.  

 

Vi tror att en del informanter kan vara hemmablinda och inte se de hinder som finns i miljön. 

Det kan också finnas hinder för barn utan rörelsehinder som inte pedagogerna ser. På de 

observationsförskolor som är åldersindelade flyttar varje barngrupp till en ny avdelning varje 

år. I:2 och I:7 menar att pedagogerna som följer med barngruppen inte blir hemmablinda utan 

observerar miljön varje år för att hitta hinder och lösa problemen. 

 

Om tid funnits skulle fler intervjuer och observationer gjorts, även i andra kommuner. Valet 

av informanter skulle även varit bredare. I denna studie valdes enbart pedagoger, på grund av 

tidsaspekten, men även barns, föräldrars och politikers åsikter hade varit intressant att lyfta 

fram. Observationsprotokollet kunde ha varit mer utförligt med fler punkter för att ge en 

djupare inblick i miljön. Nu valde vi att fokusera på två delar, planering och miljö. Det som 

kunde ha gjorts annorlunda var att välja ett av dessa ämnen och fördjupa sig i det. Som 

studien är nu berör den ganska ytligt de två ämnena. 

 

Som blivande pedagoger kommer vi med sannolikhet att stöta på barn med rörelsehinder i 

förskolan. Det är då bra att vara förberedd på vilka ändringar som måste göras och vilka 

problem som måste lösas för att alla barn ska kunna delta i alla aktiviteter. Genomgående för 

informanterna var att de tyckte att de fått för lite information om rörelsehinder. Vi önskar att 

detta ska ändras i framtiden och att denna studie kan vara ett litet steg mot denna ändring. 

9.4 Vidare forskning 

En fråga som väckts som vi hade velat ta reda på mer om är pedagogernas utbildning och 

varför det ser så olika ut på olika arbetsplatser, samt även ta reda på vad barnen själva tycker 

om den pedagogiska verksamheten, det sociala samspelet och om dessa bör förändras.  
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Bilagor 

De dokument som använts för att samla in empiri till studien och för att få fram resultatet har 

tagits med i bilagorna. Här finns informationsbrev, intervjufrågor och observationsprotokoll. 

Bilaga 1 

Informationsbrev som skickades ut till förskolechefer och pedagoger. 

 

Hej, 

  

Vi heter Erika Andersson och Linnéa Berglund och studerar till förskollärare vid Umeå 

Universitet. Vi ska skriva ett examensarbete om rörelsehindrade barn i förskolan och det är 

därför vi kontaktar Er. Till vårt arbete söker vi förskollärare, specialpedagoger och/eller 

assistenter, som arbetar/arbetat med rörelsehindrade barn, som kan ställa upp på intervju. 

  

I intervjun ställer vi frågor om Er erfarenhet med dessa barn samt det pedagogiska arbetet 

med de rörelsehindrade barnen/barnet. Om Ni har möjlighet att ställa upp på intervju och vill 

så kan vi skicka våra utgångsfrågor till Er innan intervjun. Intervjun kommer att ta cirka 45 

minuter. Om möjligheten finns skulle vi även vilja göra en snabb överblick över hur miljön på 

förskolan är utformad utifrån de rörelsehindrades perspektiv. 

  

Var vänlig meddela snarast möjligt ifall ni har möjlighet att medverka eller inte. 

Vi hoppas att få höra från Er snart! 

Stort tack på förhand! 

  

Med Vänlig Hälsning 

Erika Andersson 

Linnéa Berglund 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till pedagoger 

 

Utbildning/erfarenhet: 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare/specialpedagog/assistent? 

 Vilken erfarenhet har du av barn med rörelsehinder? 

 Vilken förändring har skett inom arbetet med rörelsehindrade barn under dina 

verksamhetsår? 

 Har du/ni som arbetar med rörelsehindrade barn fått någon fortbildning kring 

rörelsehindret? I sådant fall vilken slags fortbildning och i vilken utsträckning? 

 

Arbetet: 

 Hur planerar och genomför ni ert pedagogiska arbete utifrån läroplanens uppdrag att 

verksamheten ska anpassas utifrån alla barn i förskolan? 

 Vilka möjligheter och resurser finns det som underlättar ert vardagliga arbete med 

rörelsehindrade barn? 

 Hur är/var förskolans miljö utformad utifrån tillgängligheten för det rörelsehindrade 

barnet (beroende på om du idag arbetar eller har arbetat med det rörelsehindrade 

barnet)? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till habilitering 

 

Utbildning/erfarenhet: 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare/specialpedagog/assistent? 

 Vilken erfarenhet har du av barn med rörelsehinder? 

 Vilken förändring har skett inom arbetet med rörelsehindrade barn under dina 

verksamhetsår? 

 Brukar du ge fortbildning till förskollärare eller arbetslag? I sådant fall vilken slags 

fortbildning och i vilken utsträckning? 

 

Arbetet: 

 Vad gör ni på habiliteringen i arbetet med rörelsehindrade barn? 

 Vilka möjligheter och resurser finns det som underlättar det vardagliga arbetet med 

rörelsehindrade barn? 

 Vad kan ni göra för att underlätta så att miljön på förskolor ska bli mer tillgängligt för 

det rörelsehindrade barnet? 
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Bilaga 4 

Observationsprotokoll 
 

Hur är lokalerna och inredningen utformad utifrån ett rullstolsperspektiv?  

Hur är utemiljön utformad? Gräs vs. asfalt? 

Kan rullstolsbundna ta sig fram överallt?  

Vilka leksaker är utformade så rörelsehindrade kan använda? 

Ruschkanor för rörelsehindrade barn? 

Kommer en rullstor in i sandlådan? 

Tillgängligheten? 

 

Vad finns det för rörelsehindrade att leka med i ute- och innemiljön? Skiljer de sig från en 

”vanlig” förskola?  

 

- Golv: trösklar, mattor, andra hinder 

- Arbetsbänkar, stolar, bord, vilken nivå? Ställbara? 

- Rummens utformning: öppna rum, tillgänglighet på aktiviteterna i rummen?  

- Speglar, handfat, toaletter 

 

 


