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Sammanfattning 
Syftet med studie är att undersöka hur en likvärdig utbildning tolkas och tar form i 
förskolan utomhusmiljöer av förskollärare och rektorer. Semistrukturerade intervjuer 
har använts som datainsamlingsmetod och med den valda kvalitativa approachen 
eftersöks ett djup och förståelse över olika typer av sociala kontexter och områden. Som 
teoretisk utgångspunkt och redskap för tolkning av det insamlade materialet har 
sociokulturella perspektiv och Specialpedagogiska skolmyndighetens 
tillgänglighetsmodell använts. Intervjumaterialet – förskollärare och rektorers tolkning 
av likvärdig utbildning i utomhusmiljön – har analyserats i relation till tillgänglighets-
modellen: den fysiska-, den pedagogiska- och den sociala miljön. Studiens resultat visar 
att det finns en del hinder i förskolans organisation som begränsar möjligheterna att 
lyckas med en likvärdig och inkluderande utbildning. Studiens slutsats är det finns olika 
typer av kompetens och kunskap i området, men det handlar om att kunna utveckla 
dessa till en samsyn för att lyckas med uppdraget om en likvärdig utbildning. 
 
Nyckelord: Fysisk miljö, Förskola, Inkludering, Kommunikation, Pedagogisk miljö, 
Social miljö, Utomhusmiljö 

 
 
  



 

 

Förord  
Vi vill framförallt rikta ett stort tacka till alla som har stöttas oss på något sätt igenom 
denna studie. Ett stort tack till alla våra fina respondenter som ställde upp, deltog och 
tog sin tid för våra intervjuer. Detta gav oss ett intressant och spännande resultat men 
även en större inblick i era arbeten på förskolorna och vad vi har att vänta. Vi vill även 
passa på att tacka vår handledare Jan Grannäs för stöttning och vägledning i detta 
arbete.  
Vi vill också hjärtligt tacka Vincent och Rio för er förståelse och stöttning i en period 
som varit allt annat än lätt. Vi vill också tacka varandra som studiekamrater och nära 
vänner att vi orkat se och höra på varandra varje dag under denna höst, blod, svett och 
tårar men också en jäkla massa skratt. TACK! 
 
Gävle - December 2019 
Sara och Emma  
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1. Inledning 

Alla barn på förskolan ska få samma möjligheter och förutsättningar till att känna 
delaktighet och inkludering, pedagoger och miljön kan både vara en möjlighet men 
även ett hinder för det (Ingrid – Respondent åtta).  

Detta citat fångar upp en del av vad denna studie kommer att undersöka och presentera 
som resultat. Citatet för oss symboliserar att det finns kunskap i förskolan om hur en 
likvärdig utbildning ska bearbetas i verksamheten men citatet lyfter också att det kan 
finnas hinder till att lyckas med en skola för alla.  
 
Sverige och större delar av världen har haft en politisk vision att skolan ska vara en 
plats för alla barn oavsett svårigheter eller funktionsvaritioner. År 1967 anslöt sig 
Sverige till organisationen Unesco, en konvention som bland annat hade som mål att 
motverka diskriminering inom undervisning. 27 år senare år 1994 anordnade 
Unescorådet i samverkan med spanska staten en deklaration mellan medlemsländer, 
utbildningsorganisationer och specialister inom specialpedagogiska området. Denna 
deklaration blev känt som Salamancadeklarationen och har haft en betydande roll inom 
specialpedagogiken och ses även som startskottet för tanken kring en inkluderande 
utbildning och en skola för alla (UNESCO, 2000). Det många diskuterar idag 2019 är 
hur vidare det är möjligt att skapa en skola och förskola som är inkluderande för alla 
barns funktionsvariationer. Nilholm (2019) forskare på Uppsala universitet menar på att 
vägen dit är lång och bär på en komplexitet. För att en skola ska gå från vision till 
praktik om en skola för alla, så måste individen som infinner sig utbildningssystemet 
bland annat inkluderas både pedagogiskt och socialt (Nilholm, 2019).  
 
Ett hinder i att lyckas med en skola för alla skulle kunna vara de stora barngrupperna. 
Enligt en enkätundersökning gjord av lärarförbundet 2017 fick lärare i förskolan 
rangordna 11 olika svarsalternativ på vad som ansågs vara de största problemen i 
förskolans verksamhet, 1500 lärare tillfrågades att delta i enkätundersökningen varav 
1294 deltog. Hela 72 procent av de svarande rangordnade stora barngrupper på första 
plats som problem, på andra plats rangordnade 56 procent tidsbristen för planering och 
uppföljning. 58 procent av de svarande menade på att det sällan fanns tid eller aldrig 
fanns tid för planering och uppföljning. Enligt Lärarförbundet får lärarna varken tid till 
att skapa trygga barngrupper eller leva upp till sitt syfte att skapa en likvärdig utbildning 
då varken utvecklingstid eller planeringstid kan prioriteras (Lärarförbundet, 2017).  
 
Syftet i denna studie har formats av intresset för utomhusmiljöns effekter på barns 
lärande och utveckling men också kombinerats ihop med vårat brinnande intresse för en 
likvärdig och inkluderande utbildning i förskolan. För att få svar på studiens 
forskningsfrågor och syfte har vi utgått ifrån forskning och litteratur som bland annat 
visar vad den fysiska utomhusmiljön gör för barn i dess sociala sammanhang, 
utveckling och lärande, men även vilken attityd förskollärare har gällande 
utomhusmiljön på förskolan. Brodins (2011) studie talar för att lärandet i 
utomhusaktiviteter i förskola inte har samma värde som i inomhusaktiviteter. 
Förskollärare upplever att lärandet i aktiviteter prioriteras framför leken. Detta tror 
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Brodin (2011) kan vara en ledande aspekt till varför inte aktiviteter utomhus ses ha 
samma värde som aktiviteter inomhus; aktiviteter inne är starkt kopplat till lärande och 
aktiviteter utomhus till fritid. Detta ser Brodin som ett problem då mycket av den 
utomhuspedagogiska forskningen talar för att barn lär med hela sina kroppar och sinnen. 
Att naturen och den fysiska miljön utomhus lockar alla barn till ett naturligt lärande och 
fysisk aktivitet. Likaså att utomhuspedagogik kan leda till fler positiva sociala 
interaktioner, mindre mobbning och större självständighet. Utöver detta uttrycker 
Brodin (2011) att utformningen av förskolans gårdar rent fysiskt har en viktig roll i hur 
vidare barnen blir inkluderade eller exkluderade men även att personerna som befinner 
sig i närmiljön har en roll som påverkar. Med detta i åtanke för det oss vidare till 
studiens syfte och forskningsfrågor.  
 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en likvärdig utbildning tolkas och tar form 
i förskolans utomhusmiljöer av förskollärare och rektorer.  
 
Frågeställningar: 
    

• Hur tolkar förskollärare och rektorer en likvärdig utbildning i relation till 
förskolans utomhusmiljöer? 

• Hur skiljer sig de fysiska utomhusmiljöernas utformning från varandra kopplat 
till en likvärdig utbildning? 

• Vilken betydelse har den fysiska utomhusmiljöns utformning i relation till en 
likvärdig utbildning? 

• Vilken betydelse har den sociala utomhusmiljöns utformning i relation till en 
likvärdig utbildning? 

• Vilken betydelse har den pedagogiska miljöns utformning i relation till en 
likvärdig utbildning? 
 

 
1.2 Studiens disposition  
Studien presenteras i tio kapitel: Inledning, Bakgrund, Tidigare forskning, Teoretiska 
utgångspunkter, Metod, Resultat och analys av observationer, Resultat och analys av 
intervjuer, Diskussion, Referenslista och Bilagor. I det första kapitlet, Inledning, 
beskrivs kortfattat den historiska bakgrunden till en inkluderande och likvärdig 
utbildning i Sverige följt av nutidens forskning och studier i området. Vidare beskrivs 
också vilka utgångspunkter och intressen studiens syfte och forskningsfrågor har 
formats ur. I det efterföljande kapitlet, Bakgrund, presenteras lagar och styrdokument 
som innehåller riktlinjer kring hur likvärdig utbildning i Sverige ska se ut. Här 
presenteras också myndighetstexter från specialpedagogiska skolmyndigheten samt 
material från UNESCO kopplat till; ett inkluderande arbete i förskolan och hur 
förskolan ska arbeta med olika miljöer så som förskolans utomhusmiljö. I kapitlet 
Tidigare forskning, presenterar forskning som beskriver; vad den fysiska 



 

3 
 

utomhusmiljön har för effekter på barnen i förskolan, samt vilka attityder förskolelärare 
har gällande utomhusvistelse och vad forskningen säger om inkluderande och likvärdig 
utbildning i förskolan. Därefter följer, Teoretiska utgångspunkter, där det 
sociokulturella perspektivet och SPSM tillgänglighetsmodell presenteras i relation till 
studiens syfte. Följt av studiens metodkapitel, där vi redogör för överväganden och val 
av vilka metoder studien använt sig av samt studiens validitet och reliabilitet. I kapitel 
sex, resultat, presenteras fyra kategorier med tillhörande resultatanalyser. Studiens 
avslutas med en resultatdiskussion och metoddiskussion följt av en slutsats och vidare 
forskning.  
 
 
1.3 Begreppsdefinitioner 
I tabellen nedan förklaras och förtydligas begrepp som är återkommande genom hela 
textens innehåll.  
 
Tabell 1: Begreppsförklaring  
 

Begrepp Definition  Referens  
Inkludering Alla barns rätt får vara med i verksamheten utan att de ska skiljas åt Johansson 

(2003) 
Delaktighet Alla barn ska få samma möjligheter att vara med i verksamheten och få 

påverka sin egna situation 
Johansson 
(2003) 

Tillgänglighet Hur förskolans lokaler och platser är utformade för att fungera för alla barn Johansson 
(2003) 

En skola för alla – 
likvärdig utbildning 

Att alla barn på förskolan är lika mycket värda, har samma rättigheter och ges 
samma förutsättningar och möjligheter 

Johansson 
(2003) 

Social Miljö Den sociala miljön ska erbjuda ett demokratiskt klimat som skänker trygghet 
och gemenskap i gruppen, där varje barn kan delta i aktiviteter efter sina egna 
förutsättningar 

SPSM (2019) 

Pedagogisk miljö Den pedagogiska miljön ska bland annat uppmuntra och vägleda barnen i dess 
kommunikation ut efter barnens individuella behov och förutsättningar. Det 
ska finnas medel och verktyg till kommunikation som gemensamt används av 
hela gruppen för att den pedagogiska miljön ska vara inkluderande och 
likvärdig 

SPSM (2019) 

Fysisk miljö Den fysiska miljön ska vara uppbyggd på ett sätt som inte hindrar barnen i 
deras utveckling, den ska vara framkomlig för alla barn och erbjuda tillgängligt 
material. Erbjuds inte en fysisk miljö för alla kan det skapa 
funktionsvariationer för en del människor 

SPSM (2019) 

Funktionsvariationer Begreppet har till syfte att undvika en vi och dom klyfta och istället lyfta 
likheter. Alla människor bär på olika typer av funktioner men vi alla är lika 
mycket värda oavsett variation 

Nilholm 
(2019) 

 
 
Det första avsnittet har inletts med en kortare bakgrundsbeskrivning med tillhörande 
aktuella studier och forskning. Likaså har studiens syfte och forskningsfrågor 
presenterats och en tabell med förklaringar av studiens bärande begrepp. I kommande 
två avsnitt, Bakgrund och Tidigare forskning, möts läsaren av relevant; litteratur, 
styrdokument, lagar, myndighetstexter och forskning inom området en likvärdig 
utbildning i förskolans utomhusmiljö.  
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2. Bakgrund  
Detta kapitel är indelat i fem underrubriker; Lagar och styrdokument, En inkluderande 
utbildning, förskolans fysiska utomhusmiljö, förskolans sociala miljö och förskolans 
pedagogiska miljö. Under den första rubriken redogörs det för de lagar och 
styrdokument som ligger till grund för en inkluderande utbildning i förskolan. 
Resterande underrubriker innehåller myndighetstexter och relevant litteratur från bland 
annat; specialpedagogiska skolmyndigheten, UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) och Johansson (2013) och Dahlberg och 
Szczepanski (2004).  
 
2.1 Lagar och styrdokument  
Det finns lagar, regler och organisationer som stödjer och visar vägen till ett 
utbildningssystem med ett inkluderande förhållningsätt. Läroplanen för den svenska 
förskolan (Skolverket, 2018) vilar på en demokratisk grund, vilket bland annat innebär 
att förskolan ska motverka utanförskap och skapa solidaritet hos människan. Inget barn 
ska kränkas eller diskrimineras för hens kön, etnicitet, funktionsvariation, sexuella 
läggning etc. Barn ska ingå i ett lärande och utveckling där de demokratiska värdena 
synliggörs och blir en del av den dagliga utbildningen och tillvaron. Enligt 
diskrimineringslagen har verksam personal anmälningsplikt gällande ovanstående 
punkter om de skulle brytas eller brukas (SFS, 2014:958). Utbildningen i förskolan ska 
främja alla barns utveckling och lärande. Förskolans miljö ska vara tillgänglig för alla 
barn och vägleda till samspel, lek, lärande, kommunikation och utveckling. Alla barn 
oavsett förutsättningar och förmågor ska ges möjlighet till ett deltagande i lek och 
aktivitet. Alla barn ska få känna sig sedda och uppleva en trygghetskänsla av 
gemenskap (Skolverket, 2018). I förskolans läroplan finns även mål och riktlinjer kring 
en hållbar utveckling, vilket bland annat innefattar att utbildningen ska erbjuda barnen 
en variation av miljöer och upplevelser som utvecklar barnens kunskap inom kropp och 
hälsa men också respekt för allt levande, djur som natur (Skolverket, 2018). 
 
Enligt skollagen §9 ska förskolan vara en plats och utbildning för alla barn oavsett 
fysiska eller psykiska behov. Om det framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd 
så är det rektorns ansvar att se till att stödinsatser sätts in. Utbildning ska vara likvärdig 
oavsett var i landet den verkställs vilket gör att barnens behov och förutsättningar utgör 
formen för hur utbildningen ska se ut på varje enskild förskola. Enligt skollagen 
(2018:1303) kan resurser därför inte fördelas lika utan de avgörs utifrån förskolans 
behov (Skolverket, 2018).  
 
Barnkonventionen är en konvention i FN som talar för barns mänskliga rättigheter. Där 
belyses bland annat barns rätt till en utbildning. Alla barn ska få gå i skolan och alla 
barn ska få kunskap kring människors lika värde och rättigheter. År 2020 blir 
barnkonventionen lag (Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter, 
2016).  
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År 1994 så trädde lagen om LSS i verkan för att bidra till en likvärdig och jämlikt 
samhälle där alla ska kunna delta fullt ut, även för att stärka individer med 
funktionsvariationer individuella självständighet och hens rättigheter (Johansson, 
2003).  
 
2.2 En inkluderande utbildning 
År 1967 anslöt sig Sverige till organisationen Unesco (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization), en organisation som bland annat bildades till 
syftet att motverka diskriminering inom undervisning. Unescos utbildningsområde 
innefattar skola, vuxenutbildning och förskola (UNESCO, 1994). År 1994 organiserade 
den spanska staten i samarbete med Unesco en deklaration i den spanska staden 
Salamanca. Deltagande i deklarationen var företrädare för olika 
utbildningsorganisationer och specialister inom det specialpedagogiska området. Ur 
Salamancadeklarationen föddes visionen om en skola för alla och ses av många som 
startskottet i tanken om en inkluderande utbildning (UNESCO, 1994).  
 
År 2015 presenterade UNESCO Agenda 2030 som innefattar 17 stycken globala mål 
inom hållbar utveckling. Ett av dessa mål riktas särskilt mot en skola för alla där det 
beskrivs att utbildningsmiljöerna ska förbättras och inge ett inkluderande och livslångt 
lärande för alla funktionsvariationer. Skillnader mellan människor ska avskaffas och 
istället ge människor samma utbildningsmöjligheter (UNESCO, 2018). 
År 2018 samlades det Europeiska rådet i Bryssel för att bland annat diskutera en 
inkluderande utbildning i skola och förskola. Alla medlemsländer rekommenderades till 
att ta del av European Agency for Special Needs and Inclusive Education för att stärka 
genomförandet av en skola för alla (UNESCO, 2018).  
 
2.3 Förskolans fysiska utomhusmiljö 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) menar på att den fysiska miljön har en 
stor betydelse i barns sociala samvaro, kommunikation och välbefinnande. En 
välplanerad och tillgänglig miljö skapar förutsättningar till ett lärande och utveckling, 
men också i det sociala samspelet vilket i sin tur skapar möjlighet till delaktighet. Den 
fysiska miljöns utformning är en viktig del av barnens utveckling och lärande. Beroende 
av hur den fysiska miljöns tillgänglighet och organisering ser ut kan miljön antingen ge 
förutsättningar eller vara ett hinder i barns delaktighet och utveckling. Den fysiska 
miljöns utformning säger mycket om hur förskolan och dess verksamhet ser på barn och 
värderar aktiviteter (SPSM, 2018). 
 
Vidare har SPSM (2019) utvecklat ett material för barns utbildning i utomhusmiljö, ett 
material som ska skapa möjligheter för alla barn och dess olika förutsättningar. Enligt 
detta material ska en gård eller utomhusmiljö bestå av tre zoner: den trygga zonen, den 
vidlyftiga zonen och den vilda zonen. Genom dessa zoner ska barnen få uppleva 
trygghet men också utmanas och finna ny kunskap och utveckling. Den trygga zonen 
ligger närmast huset (trygg och lugn plats, med exempelvis ett samlingsställe), den vilda 
zonen längst bort ifrån huset (att kunna få vara ifred, upptäcka och utforska på egen 
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hand) och den vidlyftiga zonen (ska finnas utbud av stora ytor att röra sig på i aktiviteter 
och lek, fysiskt material såsom klätterställning och gungor) ligger emellan. Här ska 
barnen kunna få möjlighet att röra sig fritt mellan alla tre zoner utefter sin egen förmåga 
och förutsättningar. Barnen ska erbjudas en miljö som bjuder in till att använda sig av 
olika sinnesintryck som i sin tur ska ge barnen en mening och lust i att lärande och 
utvecklas. Utomhusmiljön ska också vara framkomlig och trygg för alla barn oavsett 
förutsättningar och erbjuda en variation av upplevelser. SPSM talar också för vikten av 
att förskolans inomhusmiljö erbjuder fönster som ger en utsikt mot 
gården/utomhusmiljön. Placeringen av fönstren kan leda till ett samspel mellan 
miljöerna och i sin tur motivera barnen till att våga nyttja miljöerna till fullo (SPSM, 
2019). 
 
Enligt Dahlberg och Szczepanski (2004) så är utemiljön ett rum för lärande och ett 
viktigt komplement till förskolans undervisning. Författarna talar för att naturen och 
dess fysiska miljö på ett naturligt sätt lockar barnen till att utmanas och erfara olika 
typer av kunskap och lärande. Naturen och dess fysiska miljö låter barnen möta teori i 
praktik och på så sätt skapa en helhet i lärandet. I naturen kan barnen utforska och 
använda sig av olika sinnesintryck som inte en bok på samma vis kan erbjuda. Naturen 
kan erbjuda en variation av miljöer och upplevelser och samtidigt utmana barnen 
motoriskt och fysiskt. Mycket av lärandet utomhus sker naturligt för barnen men 
författarna uttrycker också vikten av att förskolläraren har en viss medvetenhet kring de 
utomhusdidaktiska frågorna för att på bästa möjliga sätt kunna uppmuntra och utmana 
barnen i dess lärande och utveckling (Dahlberg & Szczepanski, 2004).  
 
Socialstyrelsen (2008) lyfter även aspekten om att barn som är mycket ute är friskare än 
barn som ej vistas så ofta utomhus. Inomhus befinner sig ofta barnen nära varandra 
vilket gör att smittor lättare sprids. Utevistelsen kan ses som en friskfaktor. 
Socialstyrelsen talar också för att utevistelse har en god effekt på barns hälsa gällande 
faktorer som ljusexponering sam ökad fysisk aktivitet. 
 
Specialpedagogiska skolmyndighetens har tillsammans med Härnösands kommun 
(2016) gjort ett projekt som heter “Sinnenas Trädgård”.  Projektet har genomförts med 
SIS-medel från SPSM, med en grundtanke att skapa en fysisk utomhusmiljö som ser till 
alla barns behov och utvecklingsmöjligheter. Arbetslag, vårdnadshavare och barn har 
fått vara delaktiga under denna process. En utomhusmiljö ska erbjuda en grund till 
kreativitet, fantasi, lek och lärande utifrån alla barn. Med värderingsverktyget från 
SPSM som stöd kunde förskolan se barnens styrkor och svagheter för att sedan kunna 
anpassa den fysiska miljön efter det. Utifrån resultatet värderingsverktyget gav skapades 
ett sinnesrum som var speciellt riktat till de barn som har en funktionsvariation. I 
målgruppen fanns bland annat barn med CP-skada, rullstolsburna, olika former av 
syndromer, neuropsykiatriska funktionsvariationer, rörelsehinder, utvecklingsstörning 
med mera. Förändringar som gjordes i den fysiska miljön “sinnenas trädgård”  för att 
kunna ge alla barn en tillgänglig utegård och större chans till inkludering gjordes bland 
annat; material mer tillgängligt, kompisgunga för att öka delaktigheten, plattor lades för 
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att öka framkomligheten, flyttbart vattenfall som erbjuder barnen olika sinnen såsom 
känsel, lyssna, smaka och kolla på, trädäck med ramp i anslutning till olika växter, 
förvaring av material märktes upp för struktur, lättillgänglig grillplats för alla barn, 
speglar och annat vackert för utmaning, vindskydd och belysning för att anpassa till 
olika väder och årstider med mera (Härnösands kommun, 2016).  
 
2.4 Förskolans sociala miljö 
Den sociala miljön är enligt SPSM (2019) liksom den fysiska miljön en viktig faktor 
inom arbetet för en inkluderande utbildning. Att ingå i en grupp och i ett sammanhang 
har stor betydelse för barnet och dess utveckling. Att skapa en social tillgänglighet 
handlar om att uppfylla en miljö där alla barn kan vara delaktiga i kommunikation, 
platser och aktiviteter. Förskolan ska vara en plats där alla barn får ingå i en 
demokratisk gemenskap och ges möjlighet efter sina förutsättningar att mötas och delta 
(SPSM, 2019). Att de demokratiska värdena blir synliga och en del av det sociala 
klimatet är något som även Heldin och Sahlin (2010) menar på är en viktig aspekt i 
arbetet för att lyckas med en inkluderande utbildning. Johansson (2017) belyser den 
fysiska miljön som en viktig grundpelare i barns sociala miljö och samspel. Att fysisk 
miljö kan genom dess utformning och material kan leda till exkludering eller 
inkludering. Det handlar om att som förskollärare kunna se alla barn och dess egenheter 
och forma en fysisk miljö som skapar förutsättningar i den sociala miljön (Johansson, 
2017). 
 
2.5 Förskolans Pedagogiska Miljö 
SPSM (2019) och Johansson (2013) beskriver kommunikation som en viktig 
komponent i den pedagogiska miljön, för att kunna vägleda och ge barnen rätt 
förutsättningar. Ibland kan hjälpmedel behövas för att stärka kommunikationen, 
hjälpmedel som är anpassade efter situation och miljö. AKK är en förkortning på 
alternativ och kompletterande kommunikation som kan finnas som verktyg i förskolans 
verksamhet (Johansson, 2013). SPSM (2019) menar att kommunikation kan uttryckas 
på olika sätt, såsom gester, kroppen, symboler, skrift, bilder och genom tal. Ett 
kommunikationsverktyg man ofta ser i förskolan är TAKK och kommunikationskarta. 
TAKK är tecken som kommuniceras med händerna och kommunikationskartan består 
av bilder som beskriver känslor, humör, aktiviteter osv som förskollärare eller barn kan 
peka på för att kommunicera. Idag används även digitala verktyg som kommunikativt 
hjälpmedel i förskolan. Det ligger i förskollärarens ansvar och uppdrag att se till att alla 
barn ges förutsättningar till att lyckas i sin individuella språkutveckling (SPSM, 2019). 
För att detta ska lyckas krävs det att arbetslaget skapar en trygg miljö som är uppbyggd 
på en samsyn över hur läroplanens mål ska uppnås på bästa sätt (SPSM, 2019).  
 
Bakgrunden har beskrivit hur bland annat Sverige arbetar med en skola för alla men 
också vilka effekter förskolans utomhusmiljö kan ha på barnens utveckling och lärande. 
Likaså har det redogjorts för hur den fysiska utomhusmiljön ska utformas för att uppnå 
en tillgänglig och likvärdig utbildning. I kommande avsnitt presenteras 
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forskningsstudier i två underrubriker; En inkluderande utbildning och Utomhusmiljöns 
betydelse- förskollärarens förhållningsätt.  
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3. Tidigare forskning 
Vi har nu kommit fram till kapitlet tidigare forskning som är indelat i två avsnitt: En 
inkluderande utbildning och Utomhusmiljöns betydelse - förskollärarens 
förhållningssätt. I första avsnittet, en inkluderande utbildning presenteras 
forskningsstudier som talar för hur en inkluderande utbildning skapas och hur barnen 
påverkas av en inkluderande utbildning. 
  
I den andra avsnittet, Utomhusmiljöns betydelse - förskollärarens förhållningssätt 
delges forskningsresultat som talar för hur utomhusmiljön påverkar barns utveckling, 
sociala sammanhang och lära men också vilken inställning förskollärare har till 
förskolans utomhusmiljö.  
 
3.1 En inkluderande utbildning   
I en forskningsstudie genomförd av Lundqvist (2015) framgår att den inkluderande 
utbildningen i Sveriges förskolor har sina brister. Resultatet i studien uppger att ingen av 
de åtta deltagande förskolorna hade en inkluderande utbildning. De brister som redovisas 
i studien är; saknad tillgänglighet i den fysiska miljön, såsom framkomlighet och 
tillgängligt material och i den pedagogiska miljön så som stöd i lek, interaktioner och 
aktiviteter. Det visade sig att de förskolor som hade en specialiserad avdelning för barn 
med funktionsvariationer hade en längre kvalitet för inkludering men en högre kvalitet 
bland kompetens och resurser. De avdelningar och förskolor som inte hade någon 
specialisering hade istället en högre kvalitet på den sociala inkluderingen men en lägre 
kvalitet kompetens- och resursmässigt (Lundqvist, 2015). Lundqvist har även utifrån 
denna artikel deltagit och svarat på frågor i ett reportage angående inkludering i förskolan. 
I denna intervju svarar Lundqvist för att kompetensen och kunskapen bland förskollärare 
måste höjas inom området en inkluderande utbildning. Att det krävs att det skapas en 
samsyn och tydlig planering över vad en inkluderande utbildning är och står för (SPSM, 
2018).  
 
Ogelman och Secer (2012) presenterar en studie som undersöker vilken effekt en 
inkluderande utbildning i förskolan har på barns utveckling. Resultatet redogör för att 
en inkluderande utbildning i förskolan är bra för samtliga barn i barngruppen. Barn med 
SEN (Special educational needs) som ingår i en inkluderande undervisning visade på en 
ökad social förmåga såsom självkontroll, hantering av ilska och kamratgemenskap. De 
påvisade även ökad förmåga till att kunna slutföra uppgifter. Barn utan SEN utvecklade 
också en positivare attityd och förhållningssätt gentemot sina kamrater och 
mobbning/kränkning upphörde. De demokratiska värdena blev synliga bland barnen 
(Olgeman & Secer, 2012). 
 
Enligt Albertsen et.al, (2015) har synen på vad en inkluderande utbildning innebär 
förändrats, tidigare särbehandlas barn med särskilda behov och sattes utanför gruppen 
men idag säger lagen att skolan ska vara till för alla och inkluderande. Resultatet i 
undersökningen som byggs på bland annat intervjuer med förskollärare visar på att detta 
”nya” förhållningssätt skapar en press och att det är svårt att lyckas när kompetenser och 
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resurser är en bristvara. Förändringen blir en påfrestning på hela verksamheten och 
kvaliteten på en inkluderande undervisning är beroende av att cheferna kan balansera 
mellan kommunernas krav och förskolornas behov (Albertsen et.al, 2015).  
 
 3.2 Utomhusmiljöns betydelse - Förskollärarens förhållningssätt 
Att utforma en utomhusmiljö för barn i förskolan där de dagligen får ta del av naturliga 
element och upptäcka naturens former, färger och dofter har visat sig ha en betydande 
effekt på barns beteende och sociala interaktioner (Nedovic & Morrissey, 2013). De har 
i sin studie följt ett projekt på en förskola där en naturfattig förskolas gård ska bli en 
förskola rik på naturens alla element och material. Gården fylldes med växtlighet som 
både var ätliga och icke ätliga, rinnande vatten (fontän), odlingslådor, betongväggar 
utsmyckades med torv och linnetyger hängdes upp i träden. Resultatet i studien skildrar 
att den nya gården hade en lugnande effekt på barnens beteende och att positiva sociala 
interaktioner mellan barnen blev fler än tidigare. Barnen upplevdes också av 
förskollärarna som mer fokuserade vid lekar och aktiviteter. Barn som tidigare inte 
deltagit i aktiviteter ute började delta och visa på en typ av nyfunnen trygghet (Nedovic 
& Morrissey, 2013).  
 
Den norska studien gjord av Aasen, Grindheim och Waters (2009) lyfter vikten av de 
vuxnas kunskap, förmåga och attityder i relation till barns perspektiv. Om relationer 
mellan vuxna-barn och barn-barn samt hur man skapar och förhandlar en 
meningsskapande utomhusmiljö. Den sociala interaktionen är kärnan i barnens 
utveckling, där de betraktas som aktiva meningsskapare. Nyfikenheten hos barnen gör 
att de vill upptäcka nya miljöer och att i samband med lek och spel utomhus så anser 
forskarna att utomhusmiljön är en gynnsam plats där barnen lär in de demokratiska 
grunderna. Barn tar till sig alla människors lika rättigheter genom konkreta upplevelser. 
De konkreta upplevelserna kan vara att få dela ett ansvar för den fysiska miljön och 
forma den, genom informellt lärande såsom utomhusspel. Att vara utomhus kan ge 
barnen positiva effekter där möjligheten till stora utvecklingspotential finns, detta i 
samband med samspel och kommunikation. Utveckling inom de demokratiska 
grundernas sker ofta genom deltagande med vuxna och barn i olika valda aktiviteter, när 
vuxna ger barnen tillit och ansvar och har ett synsätt att alla barn ses som aktiva 
meningsskapare och deltagare i samhället. Forskningen menar på att utomhusmiljön kan 
betraktas som en värdefull resurs av utövare inom detta tema (Aasen, Grindheim och 
Waters, 2009).  
 
År 2001 gjordes en studie av Maynard och Waters (2007) i södra Wales för att 
undersöka barns sociala och personliga utveckling samt deras välbefinnande i en 
utomhusmiljö för barn i ålder tre till sju år. Undersökning genomfördes genom 
intervjuer och observationer på fyra olika skolor, där det ansågs att pedagoger missade 
många möjligheter till barns utveckling inom den fysiska utomhusmiljön. Studien visar 
på att många pedagoger saknar trygghet, kunskap och ser utomhusmiljön som en 
riskfylld miljö. Medan Maynard och Waters (2007) beskriver att den naturliga 
utomhusmiljön kopplat till risktagande gör att barnen redan i ung ålder utvecklar sitt 
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risktagande och därmed skapar en självsäkerhet och ett förtroende för sig själv och sin 
miljö. Barn som leker i en utomhusmiljö är mer flexibla, har bättre motorik och balans, 
är mer kreativa och stimulerande. Dessvärre så användes gårdarna inte på detta vis på 
någon utav de fyra skolorna, utan de anpassade att använda sin utomhusmiljö efter 
väder på grund av risktagande såsom att deras asfalterade gårdar blev hala. När väl 
gårdarna användes så var det inte för lek utan mer för en friare planerad undervisning 
som inomhus, även fast deltagande kunde relatera till deras barndom som var fylld av 
utomhuslek på ett positivt sätt.  
 
Pramling el.at (2019) har tillsammans med förskollärare och forskare gjort en studie om 
lek och lärande. Leken är en viktig aspekt i förskolan, där lek gör barnen till sociala 
deltagare i en grupp. Studien menar på att barnen ska leka för att lärande och inte endast 
undervisas. Man ska som förskollärare vara en medskapare i barnens lek på de sätt att 
man är med och förbereder och regisserar barnens lek. För att kunna vara medskapare så 
krävs det att man har ett förhållningssätt som är aktivt och lyhörda för barnens egna 
intresse samt att man vågar vara med utan att vara rätt att man bara stör leken. Med 
hjälp av förskollärare så hjälper man även barnen i deras sociala utveckling, där man 
kan vara med och utveckla leken men även kunna medla mellan barnen. Genom att 
reflektera och observera barns lekar så utvecklar även förskollärare sin kunskap om 
barnens lek. Pramling el.at (2019) hade med avsikt i denna studie att undersöka detta 
område då det har visats i tidigare forskning och studier om förskollärarnas rädsla att ta 
sig in i barnens lek. Skolverket (2019) menar även på att leken är grunden till barnens 
utveckling och lärande, där barnen genom lek får med sig många bra kunskaper och 
utvecklingspotentialer. Arbetslaget ska ha en samsyn på barnens lek då leken är central i 
verksamheten, där all person ska uppmuntra och ge barnen bra miljöer för deras lek. 
Genom att förskollärare är aktiva i barnens lek stärks kommunikationen mellan barnen 
och man förebygger konflikter.  
 
Davies och Hamiltons (2018) studie visar på att förskolans utomhusmiljö/gård ses av 
många förskollärare som en viktig del av förskolans utbildning. Många förskollärare är 
väl medvetna om utomhusmiljöns effekter på både lärandet och hälsan. Trots denna 
medvetenhet visar studien på att förskolans gård inte utnyttjas till fullo och att 
aktiviteter utomhus inte värderades lika högt som inomhus. Aktiviteter med barnen som 
hade till syfte att uppfylla läroplanens mål hölls inomhus likaså dokumentationer medan 
outbildad pedagogisk personal fick vara ute med barnen på gården. Flera av 
respondenterna i studien menar på att det finns en tradition av att barnen ska få leka av 
sig ute och att denna utevistelse ger tid till förskollärare att göra “viktigare” saker inne. 
En stor del av de deltagande i studien ansågs också att det fanns för lite riktlinjer i 
läroplanen kring hur utbildningen ska se ut utomhus och att det därför inte blir lika 
prioriterat i lärande syfte. Studien visade även på att barn med tal eller sociala 
svårigheter hade ett större intresse för lärande situationer och en mer avslappnad 
inställning till sociala sammanhang utomhus än inomhus. Davies och Hamilton (2018) 
menar på att detta bland annat kan ha att göra med att barnen känner sig friare utomhus 
och att kraven släpper.  
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Kapitlet, Tidigare forskning, har redovisat forskning som talar för att en inkluderande 
utbildning är bra för samtliga barn men också att det finns brister i den svenska 
förskolan gällande en inkluderande och likvärdig utbildning. Forskningsstudier visar 
även på att förskollärare inte värderar förskolans utomhusmiljö lika högt som 
inomhusmiljön relaterat till barns lärande och utveckling. I det efterföljande kapitlet 
presenterar vi studiens Teoretiska utgångspunkter, det sociokulturella perspektivet och 
SPSM:s tillgänglighetsmodell. Här beskrivs de båda utgångspunkterna och relateras till 
studiens syfte.  
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4. Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel redogör vi för vilka teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
denna studie. Studiens syfte är att undersöka hur förskollärares och biträdande rektorers 
tolkning av en likvärdig utbildning gestaltas i förskolans utomhusmiljöer. Enligt 
läroplanen för förskolan ska förskolans utbildning vara en plats för alla barn, en plats 
där olikheter och likheter möter varandra och tillsammans skapar ett demokratiskt 
klimat. Förskolans miljöer ska formas efter barnets individuella förutsättningar, vara 
tillgänglig för alla barn samt vägleda till samspel, lek, lärande, kommunikation och 
utveckling (Skolverket, 2018). När vi i denna studie talar om miljö så utgår vi ifrån tre 
typer av miljöer som tillsammans skapar en helhet i den likvärdiga utbildning, detta 
upplägg grundar sig i SPSM (2019) tillgänglighetsmodell som består av en social miljö, 
pedagogisk miljö och fysisk miljö. Enligt SPSM (2019) blir inte en utbildning likvärdig 
och inkluderande för en alla tre typer av miljöer samspelar med varandra.  

I relation till studiens syfte och SPSM (2019) tillgänglighetsmodell lyfts Vygotskijs 
sociokulturella perspektiv in för att stärka betydelsen av att ett lärande är något som sker 
i relationen med andra människor och de omgivande miljöerna (Elfström, 2010). I det 
sociokulturella perspektivet talas det om att språket är en viktig del i interaktionen med 
andra människor, men också att språket kan förstärkas genom andra kommunikativa 
redskap så som symboler eller tecken (mediering). Perspektivet bär också på en vision 
om att kunna skapa en miljö och ett lärande som tar fram barnens styrkor istället för 
svagheter, positiv differentiering (Smith, 2010). SPSMs (2019) tillgänglighetsmodell 
innehåller egentligen samma aspekter, men tillgänglighetsmodellen ger en förenklad 
beskrivning på hur kommunikation, miljö och sociala sammanhang samverkar för att nå 
en inkluderande utbildning; den pedagogiska miljön handlar om att skapa en miljö som 
vägleder barnen i dess lärande genom exempelvis bilder, tecken, material och 
kommunikativa redskap (Mediering), den sociala miljön handlar om att skapa ett 
demokratiskt klimat där barnen känner trygghet och gemenskap (interaktion), och den 
fysiska miljön ska utformas på ett sätt som inte förstärker barnens svårigheter utan 
istället lyfter och utvecklar barnen för dess styrkor (Inkludering med positiv 
differentiering).  
 
4.1 Sociokulturella perspektivet  
Utifrån Elfströms (2010) tolkning av Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv sker 
lärandet i ett socialt och kulturellt sammanhang. Perspektivet har en syn på lärandet som 
något som inte bara finns hos människan utan lärandet och kunskapen utvecklas i mötet, 
samspelet och i kommunikationen mellan människor och olika miljöer. Människan i sin 
kunskap och lärande är beroende av omgivande miljö, sociala interaktioner och 
erfarenheter. Det är i samspelet och i kommunikationen med en annan individ som 
kunskap kommuniceras och förstås som den verkliga läran uppstår (Elfström, 2010). 
Säljö (2014) menar även på att möjligheter till lärande sker i samspelssituationer, där 
människor lär av varandra.  I den sociokulturella teorin finns även den proximala 
utvecklingszonen som handlar om att uppnå olika stadier i ett lärande. Dessa stadier 
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uppnås genom handledning och stöttning från förskolläraren till barnet. Enligt 
Johansson (2013) tolkning av den proximala utvecklingszonen ska barnen inte 
begränsas utefter dess nuvarande kunskapsnivå utan snarare utmanas till nästa nivå. 
Barnet ska ses för de styrkor hen bär på och inte svagheter och undervisningen ska 
därför individanpassas för att uppå det optimala lärandet (Johansson, 2013). Säljö 
(2014) beskriver att kunskapen och lärandet inte endast sker genom ett vuxet stöd utan 
kan även ske i samspel med en mer kompetent barn/kamrat. Det vill säga att genom 
vägledningar av ett barn eller vuxen med större kompetens än ens egna kan ge eleven 
möjlighet till att erfara och erövra ett större lärande som leder till kompetensutveckling 
(Säljö, 2014).  
 
Förskolan ska ses som en social arena där barnen utvecklas genom interaktion med 
andra individer och fysiska redskap där språkutvecklingen är i fokus (Jensen och 
Kranmo, 2016). Johansson (2013) beskriver språket som ett centralt begrepp inom 
sociokulturella perspektivet, att språket är en viktig faktor i samspelet och i att kunna 
förstå varandra. Författaren belyser dock att det verbala språket bara är en del av de 
kommunikativa då kommunikation även sker genom gester och kroppsspråk. Vid 
bristande möjligheter till verbal kommunikation finns kommunikativa verktyg som 
stärker budskapet genom exempelvis symboler och tecken, detta kallas mediering.  
 
Inom det sociokulturella perspektivet förespråkar Vygotskij att inte behandla barnet för 
dess svårigheter utan att det istället ska skapas förutsättningar som gör att barnet lindrigt 
tar sig fram i sociala interaktioner och relationer (Smith, 2010). Detta kan uppfyllas 
genom exempelvis mediering, anpassade redskap som leder barnet till att enklare kunna 
kommunicera och ta in information. Anpassade kommunikativa redskap kan bestå av 
tecken/symboler eller att låta barnet använda ett tangentbord istället för penna. Det 
viktiga i detta är att inte fokusera på barnets svårigheter utan att istället bygga vidare på 
barnets styrkor och stärka barnets abstrakta tänkande (Smith, 2010). Mediering kan 
delas in i två artefakter enligt (Säljö, 2014) såsom materiell och språklig artefakt. Där 
grundtanken är att den språkliga ska ge barnen möjlighet till att kommunicera och tänka 
och den materiella genom fysiska redskap. Detta finns för att nå ut till alla barn 
beroende på ifall man lär sig på bästa sätt teoretisk eller praktisk (Säljö, 2014).  
 
Smith (2010) beskriver Vygotskij vision om specialundervisning, teoretikern kallade 
detta för inkluderande baserat på positiv differentiering. En vision som talar för att barn 
med särskilda behov eller svårigheter ska vara en del av den “vanliga” 
undervisningsmiljön och inte placeras in i säranpassade grupper. Enligt Smidt hade 
Vygotskij en övertygelse om att de fysiska eller organiska hindrens sociala aspekter är 
det som bestämmer formen av funktionshinder hos ett barn. Denna övertygelse ligger 
som grund till visionen inkluderande baserat på positiv differentiering; barnets ska inte 
bedömas efter dess handikapp utan istället lyftas för dess styrkor (Smith, 2010). Barrow 
(2013) beskriver begreppet differentiering som ett begrepp inom det pedagogiska 
arbetssättet som kan förenkla komplexiteten i förskolans undervisning. Hen menar på 
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att det är undervisningen som ska differentieras och inte barnen. Undervisningen ska 
formas efter barnens behov och förutsättningar och inte tvärtom.  
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4.2 Tillgänglighetsmodellen  
  
Figur 1: Tillgänglighetsmodellen 1 
 

Tillgänglighetsmodellen är utformad av 
specialpedagogiska skolmyndigheten 
(2019) för att skapa en vägledning i 
arbetet för en likvärdig utbildning. 
Modellen kan fungera som ett stöd till 
alla vuxna som arbetar i förskolans 
verksamhet för att få en helhet syn på 
barns olika förutsättningar. Det handlat 
om att kunna möta varje enskilt barn 
efter dess förutsättningar och behov. Att skapa ett lärande som är gynnsamt för det 
enskilda barnets utveckling. Modellen beskriver hur den sociala, pedagogiska och 
fysiska miljön samspelar och är beroende av varandra för att skapa en likvärdig 
utbildning. Varje miljö måste kunna erbjuda barnen en tillgänglighet som i sin tur leder 
till en delaktighet. Den fysiska miljön ska vara uppbyggd på ett sätt som inte hindrar 
barnen i deras utveckling, den ska vara framkomlig för alla barn och erbjuda tillgängligt 
material. Den sociala miljön ska erbjuda ett demokratiskt klimat som skänker trygghet 
och gemenskap i gruppen, där varje barn kan delta i aktiviteter efter sina egna 
förutsättningar. Den pedagogiska miljön ska uppmuntra och vägleda barnen i dess 
kommunikation ut efter barnens individuella behov och förutsättningar. Det ska finnas 
medel och verktyg till kommunikation som gemensamt används av hela gruppen för att 
den pedagogiska miljön ska vara inkluderande och likvärdig. (SPSM, 2019) 

Ovanstående avsnitt har presenterat de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 
för denna studie. Perspektiven har beskrivits och kopplats samman och relaterats till 
studiens syfte. I kommande avsnitt redogörs studiens Metod, där bland annat de 
teoretiska utgångspunkterna utvecklas i relation till tolkningen av den insamlad data.  

                                                
1 https://www.spsm.se/stod/tillganglighet-delaktighet-och-
inkludering/tillganglighet/tillganglighetsmodell/ 1 
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5. Metod  
Detta kapitel är uppbyggt kring sju avsnitt kopplat till den genomförda studien och dess 
metoder. De sju avsnitten är Metodval, Urval, Pålitlighet och Trovärdighet, 
Forskningsetiska diskussioner, Genomförande av intervju, Genomförande av 
observation och Bearbetning och analys av data. Val av forskningsmetod motiveras och 
relateras till studiens syfte följt av ett avsnitt som beskriver hur och varför de deltagande 
respondenterna valts. Studiens pålitlighet och giltighet diskuteras där studiens styrkor 
och svagheter lyfts fram. Därefter följer en forskningsetisk diskussion där studiens 
tillvägagångsätt diskuteras i relation till vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer. 
Studiens metodavsnitts sista delar avslutas med en beskrivning av hur intervjuer och 
observationer gått till och sedan hur det insamlade materialet bearbetats och analyserats. 
 
5.1 Metodval  
 
Denna studie utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa 
forskningsmetoden kännetecknas bland annat som en metod där det ej finns någon 
objektiv eller absolut sanning och som vanligen återfinns som metod i 
samhällsvetenskaplig forskning. I den kvalitativa forskningsmetoden fokuseras i regel 
insamlad data på små sociala kontexter och enskilda personers tankar och erfarenheter. 
Resultatet i en kvalitativ studie är vanligen inte generaliserbart som i en kvantitativ 
studie utan istället bringar resultatet i en kvalitativ studie ett djup och en förståelse över 
den valda sociala kontexten (Bryman, 2018).  
 
Val av metod baseras på studiens syfte och forskningsfråga. I den kvalitativa 
forskningsmetoden eftersöks ett djup och förståelse över olika typer av sociala kontexter 
inom ett specifikt område. Detta sker genom exempelvis semistrukturerade intervjuer 
och öppna svar (Se sida 19, avsnitt 5.5) där respondenterna uppmanas att ge deras 
individuella bild och förståelse av ett socialt sammanhang eller område (Bryman, 2018). 
Studien har till syfte att ta fram ett resultat som visar på hur olika sektorer inom 
förskolans utbildning tolkar en inkluderande utbildning och hur detta formger 
förskolans utomhusmiljö. Det har därför funnits en relevans i att få fram individuella 
förståelser och attityder kring ämnet då ämnet i sig bär på en komplexitet där det är 
svårt att finna ett rätt eller ett fel. Studiens syfte är inte att finna rätt eller fel utan snare 
ge en fördjupad nyanserad bild av hur arbetet för en likvärdig utbildning kan se ut och 
förstås.  
 
Den kvalitativa forskningsmetoden gör det möjligt att se de olika processer och 
sammanhang som sker i ett område ur ett helhetsperspektiv. Likaså få en fördjupad 
förståelse i studiens problemställning. En nackdel med den kvalitativa metoden är att 
det insamlade materialet av intervjuer och observationer kan upplevas som spretigt där 
det kan bli svårt att få fram tydliga likheter och olikheter av sociala processer och 
sammanhang. Hade studien istället utgått ifrån en kvantitativ metod – till exempel 
utformad som enkätstudie – hade studiens undersökning inte varit lika flexibel och 
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rörlig, men istället hade insamlad data varit i större omfattning och mer i precis form 
och kan därför underlätta att formulera mer exakta tolkningar. Dock har den kvantitativa 
metoden nackdelen att vara mer styrd där respondenterna inte ges frihet att uttrycka hela 
sitt perspektiv vilket kan gestalta en tolkning i resultatet som inte känns igen av 
respondenterna själva (Bryman, 2018). Vi har därför valt att basera denna studie på en 
kvalitativ forskningsmetod då vi anser att komplexiteten i forskningsområdet kräver en 
fördjupad förståelse över dess sammanhang och kontext. 
 
5.2 Urval  
Till en början var urvalet fokuserat på att intervjua förskollärare och rektorer vars 
utomhusmiljöer hade en speciell utformning och inriktning gällande ett inkluderande 
arbete, men vi kontaktade också icke specialiserade. Detta för att enklare kunna jämföra 
och se likheter och olikheter mellan förskolor som har specialiserade gårdar och icke 
specialiserade. Med icke specialiserade utomhusmiljöer menar vi att det inte finns 
någon synlig planering över hur verksamheten/personalen formar och arbetar med en 
inkluderande utomhusmiljö. Fokuserat menas med att vi gjorde sökningar genom 
Skolverket och Specialpedagogiska myndigheten för att hitta förskolor som aktivt 
arbetar med en inkluderande utomhusmiljö för alla barn. Förskolor som har utformat 
den fysiska miljön i syfte att främja barnens sinnesutveckling utomhus, använder sig 
ofta av material ifrån SPSM såsom DATE material. DATE material är ett lärmaterial 
som kan användas på förskolan för att ge förskollärare och barn möjligheter att 
tillsammans skapa en tillgänglig miljö (SPSM, 2018).  
 
E-post skickades ut till tio utvalda förskolor med information om studiens syfte och en 
förfrågan om deltagande i en intervju. Fem av dessa var specialiserade förskolor sett till 
inkluderande utomhusmiljö. Dessvärre tackade samtliga nej av de fem specialiserade 
förskolorna på grund av tidsbrist. I samband med detta ändrades studiens fokus till att 
istället undersöka förskolor i en kommun. Detta föranledde att 20 nya e-post skickades 
ut till förskolor i den utvalda kommunen. Det digitala brevet riktades till personer med 
relation till förskolans utbildning så som rektorer, förskollärare och specialpedagoger, 
varav sex förskolor tackade ja och de resterande tackade nej av anledningar som 
tidsbrist och tillfälliga utomhusmiljöer.  
Alla respondenter var strategiskt utvalda, då det fanns en ide’ om att få en variation av 
åldrar, kön, erfarenheter, utomhusmiljöer - stad och landsbygd och yrkeskategorier. 
Information om respondenterna fanns både genom personlig relation med respondenter 
samt genom kommunens hemsida där vi såg plats och bilder på olika förskolor, samt 
viss personals yrkeskategori. Detta för att förenkla processen i att jämföra, se samband 
och hitta faktorer som påverkar resultatets innehåll och analys (Bryman, 2018). 
 
Urvalet består av: Förskollärare, biträdande rektorer, rektorer, specialpedagoger och 
kommunens placeringsansvariga för förskolans utomhusmiljöer/gårdar.   
Urvalet finner sin relevans i bland annat förskolans läroplan. Enligt Skolverket (2018) 
har förskollärare ansvar att ge barnen en tillgänglig och varierande miljö som erbjuder 
möjligheter till att utveckla barnens lek, samspel och kommunikation. Där rektorns 
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uppdrag består i att utforma en utbildning där alla barn bli inkluderande, specifikt att ge 
material och stöd att utmana och utveckla barn i behov av särskilt stöd (Skolverket, 
2018). Detta gjorde att vi valde att lägga fokus på att intervjua rektorer, biträdande 
rektorer och förskollärare. Vidare gjordes tillägg genom att specialpedagoger med 
spetskompetens inom området inkludering också intervjuades för att få en fördjupad 
bild av hur de arbetar ihop med förskolan, relaterat till en likvärdig utbildning. I syfte att 
få en rikare bakgrundsbeskrivning till utformningen av förskolans fysiska utomhusmiljö 
kontaktades även planeringsansvarig inom kommunen. Detta urval av respondenter 
möjliggjorde att synliggöra hela ledet från planering av förskolans gårdar till hur man 
aktiv arbetar i verksamheten för en likvärdig utbildning i den fysiska utomhusmiljön.   
 
Bryman (2018) belyser att urvalet varken får vara för fattigt eller för rikt, att det handlar 
om att hitta en balans i antalet respondenter i relation till studiens tidsram och storlek. 
Det som är viktigt i en kvalitativ studie är att finna djupet, relevansen och belägg för det 
som studeras. Denna studie består av 11 respondenter som alla bär på värdefulla 
kompetenser och erfarenheter inom sitt område vilket för oss skapar en helhet och 
relevans kontra studiens syfte och forskningsfråga. Alla respondenter har genom den 
kvalitativa approachen givits friheten till att dela sina egna erfarenheter och perspektiv. 
Alla respondenter bär på kompetenser och erfarenheter som gör det möjligt att få en 
fördjupad inblick i forskningsområdet. Respondenterna har valts ut efter olika 
yrkesroller med olika uppgifter, men som har gemensamt att det alla arbetar för en 
inkluderande utbildning.  
 
5.3 Pålitlighet och Giltighet 
Det går att följa en röd tråd genom hela studien där studiens syfte och forskningsfråga 
förstärks av relevant forskning och teoretiska utgångspunkter. Likaså bygger studiens 
data på respondenter som har relevant koppling och intresse till det studiens syfte 
eftersöker. Det går även att se samband mellan studiens avsnitt med tidigare forskning 
och studiens resultat. Det som kan ses som en brist i studiens tillförlitlighet är mängden 
data, men å andra sidan så ger befintliga data ett djup. Bryman (2018) beskriver att just 
att en kvalitativ approach är svårbedömd gällande validiteten eftersom denna typ av 
studier baseras på forskarens tolkning och representationer av insamlad data. För att en 
kvalitativ studie ska kunna bedömas som valid måste det finnas en tillräcklighet och 
giltighet i det som läggs fram som belägg för studiens resultat (Bryman, 2018).  
 
För att en studie ska kunna uppnå en validitet krävs det att det finns reliabilitet 
(Bryman, 2018). Reliabiliteten i studiens semistrukturerade intervjumaterial synliggörs i 
och med att varje svar av respondenterna håller sig till samma kontext, men med en 
nyansering av individuella värderingar och erfarenheter. Respondenterna har haft en 
frihet i deras svar där vi som intervjuare ställt öppna och icke styrande frågor. Det har 
vid varje intervjutillfälle varit viktigt att inge ett lugn hos respondenterna och att befinna 
sig i en miljö där de känner sig bekväma. Detta för att få ett så riktigt och ärligt svar 
som möjligt (Bryman, 2018).  
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5.4 Forskningsetiska överväganden  
Efter bästa förmåga har denna studies tillvägagångssätt utgått ifrån Vetenskapsrådets 
(2017) riktlinjer om en god forskningssed. Detta genom att ge respondenterna syftet 
med studien, den valda metoden, gett information om risker med metoden, gett 
upplysning om frivilligt deltagande, att respondenterna har rätt att avbryta och ta 
tillbaka sin medverkan.  
 
Alla respondenter som blivit kontaktade via e-post har blivit informerade om att deras 
medverkan i studien kommer att vara avidentifierad. Respondenterna fick även dessa 
riktlinjer och informationer uppläst i samband med varje intervjutillfälle, där de återigen 
fick godkänna sin medverkan. Respondenterna har blivit informerade i enlighet med 
CODEX2 om: syftet med studien, att intervjun spelas in med mobiltelefon, att 
deltagandet är frivilligt samt att man när som helst får avbryta intervjun. 
Respondenterna blev via mail och vid det reala mötet tillfrågade om detaljbilder på 
förskolans utomhusmiljö kunde tas och dokumenteras.  Bilderna som är tagna i 
samband med studiens observationer är endast på detaljer i den fysiska utomhusmiljön, 
detta för att inte röja någon persons identitet eller plats. Vi valde att inte observera 
barnen på gården eller fotograferat barnen av forskningsetiska skäl (Vetenskapsrådet, 
2017).  
  
5.5 Genomförande av intervjuer  
Intervjuerna består av 11 frågor, se bilaga 2. Frågorna delades in under två 
huvudrubriker, den ena rubriken lägger tonvikt på tolkningen av begreppet inkludering, 
medan den andra huvudrubriken består av frågor som fördjupar sig i respondenternas 
förståelse över en likvärdig utbildnings betydelse i förskolans utomhusmiljö.  
Områdets komplexitet speglade av sig på frågeställningarna, det vill säga utmanande 
frågor till respondenterna. Metoden som har använts under intervjuerna är enligt 
Bryman (2018) semistrukturerade intervjuer, där intervjuare ställer frågor till 
respondenten utifrån ett färdigt fråge- och intervjumaterial. Men som även tillåter 
kompletterande följdfrågor, en fördel med detta är att vi som intervjuare har möjligheten 
att få ett djupare svar (Rienecker, 2003). Ett mer utvecklande svar utifrån 
respondenterna tankar och tolkningar. Respondenterna får även större chans att berätta 
om sina egna upplevelser och erfarenheter genom öppna frågor (Bryman, 2018). 
Alla respondenter fick samma frågor, frågorna ställdes i samma ordning och med 
samma formulering. Frågorna till respondenterna är konkreta men öppna, se bilaga 2.  
Innan intervjun startades så ställdes det enkla bakgrundsfrågor; ålder, yrkeserfarenhet 
och erhållen utbildning. En del av respondenterna fick frågeformuläret tillskickat via 
mail innan intervjutillfället, detta skedde på begäran av respondenterna själva för att 
kunna vara väl förberedda. Vi som intervjuare upplevde dock ingen skillnad på om de 
läst frågeformuläret innan eller på plats.  
 

                                                
2 http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml 
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Genom att ställa öppna frågor bidrog det till såväl långa som korta svar, men i största 
del utvecklade svar. Fördelen med att få långa och utvecklande svar är att vi får ett 
större och djupare material att arbeta vidare med (Bryman, 2018). Men enligt Stukát 
(2011) kan denna typ av metod till sin brist vara tidskrävande och data som tas fram kan 
vara svår att sortera gällande exempelvis likheter och skillnader.  
 
Under intervjuerna har ljudupptagning via mobiltelefon använts som metod, för att vi i 
efterhand ska kunna sammanställa ett så detaljerat resultat som möjligt (Bryman, 2018). 
Vi förde även en del stödanteckningar med papper och penna under intervjuerna för att 
förtydliga vissa citat som ansågs var av värde i relation till studien syfte. Detta gjordes 
för att lättare kunna orientera sig fram bland all insamlad data. Alla intervjuer har gjorts 
på respektive förskola/arbetsplats för att respondenterna ska känna sig bekväma i sin 
miljö (Bryman, 2018). Varje intervju har tagit mellan 20–30 minuter beroende på hur 
utvecklade svar som givits. Enligt Bryman (2018) så ska ljudupptagning fortgå tills det 
att samtalet är helt avslutat och rummet lämnats av samtliga, till syfte att inte gå miste 
om relevant intervjumaterial.  
 
Vid varje intervjutillfälle deltog vi båda, detta för att kunna stötta upp varandra då vi 
som enskilda individer kan uppfatta och se olika saker som är av vikt i samtalet som i 
sin tur kan utvecklas eller följas upp. Då vi sedan tidigare hade en relation till några av 
respondenterna så fick den som hade minst relation med deltagaren leda intervjun 
(Bryman, 2018).  
 
5.6 Genomförande av miljöobservationen  
I samband med genomförandet intervjuerna så observerades och dokumenterades även 
den fysiska miljön på förskolans gårdar i samråd med och genom godkännande av 
respondenterna. Redan vid utskick av missivbrev informerades respondenterna att det 
fanns en önskan att få observera den fysiska miljön samt en önskan att få ta detaljbilder 
som stöd för fortsatt arbete. Anledningen till att dessa miljöobservationer gjordes var för 
att enklare kunna se ett samband mellan respondenterna svar i relation till deras 
utomhusmiljö, vilket även är något som kommer presenteras i resultatet. Under 
miljöobservationerna studerades endast den fysiska miljön på förskolans gårdar 
eftersom vi koncentrerat oss på den specifika fysiska miljön (Löfdahl, a. el 2016). 

 
5.7 Bearbetning och analys av data  
Samtliga intervjuer har skrivits ut, dock har delar som uppfattas som icke relevant i 
relation till studiens syfte valts att inte skrivas ut. Enligt Brymans (2018) så är det inte 
alltid av betydelse att skriva ut en hel intervju. Avsnitt i en intervju som icke ger en 
relevans till forskningsämnet kan därför sorteras ut, så som suckar, tystnad eller 
sidospår (Bryman, 2018). Datan har bearbetats genom ett flertal steg, första steget var 
att bli bekant med materialet (anteckningar, ljudupptagningar och bilder), andra steget 
var att börja koda materialet. 
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Datan analyserades sedan utifrån en kvalitativ tematisk analys, där likheter och olikheter 
i respondenternas svar skapar teman utifrån studiens forskningsfråga och syfte (Bryman, 
2018). Utskrifterna färgkodades i tre olika färger för att enklare kunna hantera 
materialet så som att finna kategorier och gemensamma nämnare. Efter att material 
sammanställts och kodats, delades materialet in i tre olika kategorier baserat på 
tillgänglighetsmodellen (SPSM, 2018): den sociala miljön, den pedagogiska miljön och 
den fysiska miljön. Kategorierna utgår från tillgänglighetsmodellen och respondenternas 
svar har lagts in i denna och på så vis beskrivs det hur de resonerar kring en 
inkluderande och likvärdig utomhusmiljö. Utöver det tre kategorierna skapades 
ytterligare en kategori, Hinder, som baseras på en sammanställning av respondenternas 
svar som inte överensstämmer med de övriga tre kategoriernas innehåll men ändå avses 
vara av vikt.  
I resultatet citeras flertal av respondenternas svar av relevans i relation till de valda 
kategorierna. Varje enskild kategori i resultatet följs av en resultatanalys. I 
resultatanalysen lyfts studiens teoretiska utgångspunkter in: Det sociokulturella 
perspektivet med tillhörande begrepp och SPSM:s tillgänglighetsmodell. Tillsammans 
som teoretiska utgångspunkter i denna studie har de till syfte att kontextualisera och 
förtydliga studiens innehåll och resultat för läsaren.  
 
Resultatkapitlet inleds med ett avsnitt som presenterar resultatet och resultatanalysen 
från observationerna som gjordes i samband med intervjuerna. Detta till syfte att 
förtydliga och skapa en förförståelse hos läsaren för kommande resultat och analys av 
intervjuer.  
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6. Resultat och analys av observationen  
Kapitlet inleds med en beskrivning av varje förskolas fysiska utomhusmiljö som i 
samband med intervjuer har observerats. I första avsnitten presenteras resultatet av 
observationer och i andra avsnittet följer analys av observationerna. Analysen kommer 
att utgå ifrån studiens forskningsfråga; Hur skiljer sig de fysiska utomhusmiljöernas 
utformning från varandra kopplat till en likvärdig utbildning? 

 
6.1 Resultat  
 
Förskola 1 - Förskolan är en stadsnära förskola och har ingen tillhörande förskolegård. 
I anslutning till förskolans byggnad ligger en lekpark för allmänheten. Här behöver 
förskollärare tillsammans med barnen ta sig ifrån förskolans inhägnade område förbi en 
cykelväg för att gå ut till gården. På cykelvägen passerar mycket folk och fåtal bilar. 
Även familjer med anslutning till gården vistas här. Gården är omgiven av staket och 
har en sandlåda och ett fåtal gungor. Material såsom hinkar, spadar och cyklar finns i ett 
förråd tillhörande gården. I förrådet är materialet ostrukturerat och visst lekmaterial 
måste tas ner av vuxna.   
 
Förskola 2 - En förskola belägen på landsbygden med en stor och naturnära 
gård/utomhusmiljö som är uppdelad i två inhägnade sektioner, en för de yngre barnen 
och en för de äldre barnen. På sektionen för de yngre barnen fanns en asfalterad 
cykelbana runt om hela gården, planteringslådor, tre stycken park gunghästar 
(gunghästar för utomhusbruk), en samlingsplats bestående av trästockar, en stor 
sandlåda med klätterställning med rutschkana på, en stor kulle, samt ett förråd 
närliggande sandlådan. I förrådet fanns det material mestadels på barnens nivå såsom 
hinkar, spadar och annat lekmaterial. Det fanns cyklar med stödhjul anpassade för 
sektionens ålder. 
 
På sektionen för de äldre barnen fanns det en gräskulle med en rutschkana i anslutning, 
en större klätterställning, en samlingsplats med trästockar och en grillplats, en 
kompisgunga, två sandlådor, även en stor gräsyta som kunde utnyttjas till fotbollsplan 
eller andra aktiviteter. Sektionen bestod även av ett flertal granar, tallar och buskage. 
Till en utav sandlådorna låg ett förråd i anslutning, där fanns det en variation av 
lekmaterial på barnens nivå samt olika konstellationer av cyklar. 
 
Förskolans utomhusmiljö låg i anslutning till en skola, skog och fotbollsplan. 
Förskolans byggnad hade fönster ut mot båda sektionerna. Varje sektion hade 
närliggande ingångar i anslutning till respektive avdelning. 
 
Förskola 3 - En stadsnära förskola vars byggnad ligger i direkt anslutning till 
förskolans gård. En stor gård/utomhusmiljö där det finns asfalterade cykelvägar runt 
hela gården, en stor sandlåda i mitten med tillhörande klätterställning och rutschkana, 
två kompisgungor med staket runt om sig, en mindre klätterställning med gummiplattor 
runt om, planteringslådor med tillhörande bilder om växter och djur, en kulle som kunde 
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uppfattas som stor, en samlingsplats under tak och en samlingsplats utan tak med bord 
och bänkar. Buskage och ett fåtal träd på en gräsmatta längst bort från förskolans 
byggnad. Utanför gårdens inhägnad fanns det en allmän lekpark och ett grönområde. 
Förskolans byggnad har stora fönster ut mot gården. Varje fönster har breda 
fönsterbleck som gav barnen möjlighet att sitta i inomhus och blicka utåt.  
 
Förskola 4 - En stadsnära förskola med två små inhägnade gårdar/utomhusmiljöer i 
direkt anslutning till förskolans byggnad. Gård/utomhusmiljö 1: Består av en sandlåda 
med träram, asfalterade vägar som sträcker sig runt hela gården, ett större asfalterat 
område, ett område med gummiplattor med två tillhörande parkgunghästar. En 
klätterställning bestående av en rutschkana, placerad på sand som underlag. Ett förråd 
innehållande spadar, hinkar, rockringar, hopprep, dockor, dockvagnar, cyklar med 
stödhjul, balanscyklar, hjälmar och övrigt lekmaterial. Ingen instruktion eller 
vägledning över hur lekmaterialet ska sorteras. Samlingsplats under tak i anslutning till 
förskolans byggnad. Förskolans byggnad har fönster ut mot gården/utomhusmiljön. 
 
Gård/utomhusmiljö 2: En mindre gård placerad på förskolans “baksida” i direkt 
anslutning till förskolans avdelning för de yngre barnen. En gård bestående av en altan 
med direkt anslutning till förskolans byggnad. På altanen finns två picknickbord samt en 
kista innehållande hinkar och spadar. Övriga delen av gården består av gräs, buskage 
och två lövträd. Förskolans byggnad har fönster ut mot gården/utomhusmiljön. 
 
6.1.1 Resultatanalys av observationer 
I det sociokulturella perspektivet så ses förskolan som en social arena där barnen 
utvecklas i samspel med andra människor och den omgivande miljön, dess fysiska 
redskap och utformning (Elfström, 2010; Jensen & Kranmo, 2016). Detta är något som 
alla fyra förskolor erbjuder i form av olika omgivande miljöer och dess fysiska redskap.  
Enligt SPSM:s (2019) material om en tillgänglig fysisk miljö har tre zoner tagits fram, 
den trygga zonen, den vidlyftiga zonen och den vilda zonen. Varje zon representerar 
olika aspekter, den trygga zonen ligger närmast förskolans byggnad, den vidlyftiga 
zonen är den centrala delen av gården och den vilda zonen ligger längst bort på gården. 
Den trygga zonen ska erbjuda barnen trygghet och lugn att kunna luta sig tillbaka på 
som tex en samlingsplats. Den vidlyftiga zonen ska erbjuda barnen ytor för rörelser, 
aktiviteter och lek. Där ska det kunna finnas naturmaterial, klätterställning, sandlåda och 
gungor. Den vilda zonen har till syfte att låta barnen infinna sig i mindre sammanhang  
eller vara helt för sig själv. Den vilda zonen ska erbjuda barnen växtlighet och locka till 
utforskande (SPSM, 2019). Förskola två och tre kan tolkas passa in enligt dessa 
beskrivningar då de båda har samlingsplatser, stora ytor för rörelse och lek som även 
erbjuder barnen naturmaterial, gungor, sandlådor och klätterställningar och en avlägsen 
plats man kan komma ifrån och upptäcka på. Förskola två erbjuder ett större utbud av 
växtlighet. Förskola ett och fyra kan tolkas brista i beskrivningen av den vilda zonen då 
gårdarna är små och ej erbjuder ett större utrymme för lek eller växtlighet. SPSM (2019) 
menar även att fönster mellan dess fysiska inomhusmiljö och dess fysiska utomhusmiljö 
kan leda till samspel mellan miljöerna och kan genom detta motivera barnen till att 
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använda miljöerna i större utsträckning. Detta är något som har setts på tre av fyra 
förskolor då förskolans byggnad låg i anslutning till dess gårdar. Genom att kunna 
samspela miljöerna beskriver Dahlberg och Szczepanski (2004) att teorin får möta 
praktiken. Genom att använda sig av SIS-medlen (Härnösands kommun, 2016) kunde 
den fysiska miljön göras mer tillgänglig och inkluderande för alla barns 
funktionsvariationer på förskolan. Exempel på vilka förändringar som gjordes i deras 
fysiska miljö i ett projekt för en sinnesträdgård var att lägga plattor för alla barns 
framkomlighet, fylla på med växtlighet, bygga ramper, göra vindskydd och anpassa 
belysningen efter olika väder och årstider samt kompisgungor (Härnösand, 2016). I 
observationerna på förskolans fysiska miljö utomhus uppfattades att två av fyra 
förskolor använde sig av kompisgungor. Tre av fyra förskolor hade asfalterade ytor 
såsom cykelbanor för framkomlighet och alla fyra förskolor erbjöd barnen 
samlingsplatser på sina utomhusgårdar.  
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7. Resultat och analys av intervjuer  
Detta kapitel presenterar fyra olika avsnitt som baseras på SPSM:s 
tillgänglighetsmodell, det sista avsnittet Hinder är dock skapat ur en sammanställning 
av intervjumaterialet. De fyra kategorierna är den fysiska miljön, den sociala miljön, den 
pedagogiska miljön och hinder. Efter varje avsnitt följer en resultatanalys inom samma 
tema. För att få en tydligare bild av de deltagande respondenterna i relation till dess 
gårdar och utomhusmiljö så bifogas nedan en tabell för ett förtydligande.  
 
 
Tabell 2: Förteckning över deltagande respondenter 
 

Id Bakgrund Yrkeskompetens Utomhusmiljö Utomhus- 
miljö tre zoner 

Förskola 

Respondent 
1-Olivia 

Kvinna 
26 år  

Förskollärare 
 

Liten gård, ej närhet till 
natur – ofta på utflykter 

Nej Förskola 1 

Respondent 
2-Britt 

Kvinna 
53 år 

Förskollärare 
  

Liten gård, ej närhet till 
natur – ofta på utflykter 

Nej Förskola 1 

Respondent 
3- Ulla 

Kvinna  
56 år  

Examen som 
förskollärare. Arbetar nu 
som biträdande rektor 

Liten gård, ej närhet till 
natur – ofta på utflykter 

Nej Förskola 1 

Respondent 
4-Lisa 

Kvinna  
30 år 

Förskollärare 
 

Stor gård, närhet till 
natur 

Ja Förskola 2 

Respondent 
5-Kajsa 

Kvinna 
34 år 

Förskollärare 
 

Stor gård, närhet till 
natur 

Ja Förskola 2 

Respondent 
6-Maria 

Kvinna 
52 år 

Examen som 
förskollärare och 
rektorsexamen. Arbetar 
nu som biträdande rektor.  

Stor gård, ej närhet till 
natur 

Ja Förskola 3 

Respondent 
7-Anna  

Kvinna 
40 år 
 

Examen som 
förskollärare och 
rektorsexamen. Arbetar 
nu som biträdande rektor.  

Liten gård, ej närhet till 
natur 

Nej Förskola 4 

Respondent 
8-Ingrid 

Kvinna 
48 år 

Förskollärare Liten gård, ej närhet till 
natur 

Nej Förskola 4 

Respondent 
9-Helen 

Kvinna 
43 år  

Examen som 
förskollärare 
&specialpedagog, arbetar 
nu som specialpedagog 

Rör sig i varierade 
miljöer 

- Tillhör ett 
rektors-
område  

Respondent 
10- 
Christina 

Kvinna  
39 år 

Examen som 
förskollärare och 
specialpedagog.  

Rör sig i varierade 
miljöer 

- Tillhör 
specialpedag
ogiska skol-
myndigheten 

Respondent 
11-Malin 

Kvinna 
46 år 

Arbetar inom fastigheter i 
samarbete med 
kommunen 

Funktionsplanerare inför 
alla kommunens gårdar 

- Kommunalt 
fastighets-
bolag 
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7.1 Den fysiska miljön 
I denna kategori kommer respondenternas svar att presenteras i form av citat och 
tematiseringar av dess svar. Kategorin visar på respondenternas tolkning av den fysiska 
utomhusmiljöns utformning och vilken betydelse den fysiska miljön har för en likvärdig 
utbildning. Vilken betydelse har den fysiska utomhusmiljöns utformning i relation till en 
likvärdig utbildning? 
 
 
Maria, Anna och Ulla som alla är biträdande rektorer menar att det är det kommunala 
fastighetsbolaget som lägger grunden för hur en förskolans fysiska utomhusmiljö/gård 
ska utformas och se ut.  

“Planeringar av förskolegårdar i kommunen är beroende av ett funktionsprogram 
som utgår ifrån diskrimineringsgrunderna, grunder som står för att inget barn ska 
diskrimineras eller hindras efter dess individuella funktionsvariation i den fysiska 
miljön. Exempelvis stora öppningar till våra kompisgungor, gummimattor under 
klätterställningar och olika storlekar på klätterställningar efter storlek och 
rörelseförmåga”. - Anna   

Malin som arbetar för det kommunala fastighetsbolaget utvecklar dess uppdrag 
ytterligare; 

“Det är viktigt att förskolans gård upplevs av barnens som lockande och trygg. Vid 
bygge och planering av förskolans gårdar och lokaler utgår kommunen efter ett 
funktionsprogram. Gården ska bland annat bestå av olika funktioner som anpassas 
efter barnens ålder och rörelseförmågor. Likaså erbjuda barnen en utmanande miljö 
där de kan utveckla sina motoriska förmågor, genom exempelvis naturmaterial så 
som stockar, stenar och kullar. Vi brukar även tala om tre zoner som ska finnas på 
en gård om så är möjligt, den trygga zonen, den vidlyftiga och den vilda zonen. För 
ytterligare information om dessa zoner och gårdens planering skickar jag 
kommunens funktionsprogram till er” (Malin). 

 
I det bifogade funktionsprogrammet beskrivs zonerna mer ingående att den trygga zonen 
ska vara en plats där barnen dras sig tillbaka till för att känna trygghet och ett lugn, denna 
zonen ligger oftast närmast förskolans byggnad. Den vidlyftiga zonen ska ge utrymme 
för rörelse och lek, genom exempelvis kullar, aktiviteter som bollsport och 
klätterställningar. Den vilda zonen beskrivs som den fria zonen där barnen ska få chans 
att utforska och få vara för sig själva.  

Samtliga av respondenterna uttrycker att materialet i förskolans fysiska utomhusmiljöer 
ska vara tillgängligt för alla barn, att alla barn ska ha samma förutsättningar och att gården 
ska vara framkomlig för alla funktionsvariationer. Framkomligheten kan enligt flera av 
de svarande uppnås genom att ha gummiplattor, asfalterade ytor och olika typer av 
öppningar vid grindar och inhägnader. Tillgängligheten ansågs av samtliga deltagare 
kunna skapas genom att placera lekmaterial på barnens nivå. Tre av respondenterna 
nämner gårdens närhet till natur och naturmaterial som viktiga faktorer i barnens fysiska 
utomhusmiljö. Dels för att uppmuntra barnen till lek, motorisk utveckling men också till 
att uppleva med alla sina sinnen, så som att lukta, smaka, lyssna och känna. En av de 
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svarande uttrycker säkerheten som en av de viktigaste faktorerna i den fysiska 
utomhusmiljön. Nedan visas fem citat som exemplifierar hur respondenterna ser på 
förskolans fysiska utomhusmiljö i relation till en likvärdig utbildning men även vilka 
kvaliteter naturen kan ge barnen. 

“Förskolan behöver också olika variationer av växtligheten och olika slags ytor som 
barnen ska kunna leka på. Det är även viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv vart 
man placerar olika material, ett exempel är att en rutschkana kanske ska var i 
anslutning till en kulle istället för i en klätterställning för att vara framkomlig för alla 
barn.” -Christina 

“Naturen kan erbjuda barn så mycket, de kan smaka, känna, lyssna, se, ja använda 
alla sina sinnen” - Helen 

 “På våran gård så finns det massor av olika möjligheter för barnen då de har en stor 
gård med många olika naturmaterial och närhet till naturen, vi har kompisgungor, 
buskar, träd, fotbollsplan, klätterställningar och stora ytor att röra sig på vilket 
utmanar våra barn i deras motoriska utveckling” - Kajsa 

 “Att vi har fantastiska gård som erbjuder barnen att bli utmanade och barnen får 
möjlighet att utforska sin närmiljö. Vi har även cykelbanor och cyklas som passar 
till alla barn och att material som finns på vår förskola finns på barnens nivå för jag 
tycker att alla ska ha samma förutsättning till lek och rörelse. Vi använder ju inte 
gården för att barnens bara ska få friskluft.” - Lisa 

“Att eftersom våran gård är som den är så lämnar vi gärna den, men ja det viktigaste 
på förskolans gård är att säkerheten kommer först, sedan gårdens framkomlighet 
såklart. Men även att ge barnen rätt material.”  - Olivia 

 
Flera respondenter uttrycker att förskolans fysiska gårdar/utomhusmiljöer är lika viktig 
som den fysiska miljön inomhus och att de borde samverka mer. Respondenterna 
uttrycker att det inte borde vara någon skillnad på hur verksamheterna ser ut i de olika 
fysiska miljöerna. Två av respondenterna uttrycker att förskollärare alltid ska gå efter 
barnens intresse och behov samt att man bör samverka mellan tema- inne och ute, där 
man både i lek och i val av material kan byta mellan de två olika miljöerna. En av 
respondenterna uttrycker att den fysiska miljön ska ses som en tredje pedagog, ute som 
inne. Nedan presenteras två citat som exemplifierar respondenternas tankar kring 
förskolans fysiska miljöer inne som ute ska samverka och innehålla ett inkluderande 
arbete;  

“I grund och botten tänker jag att det inte är någon skillnad på inomhus och 
utomhusmiljöer, det är liksom tankegången förskolans ska vara lika inkluderande i 
båda miljöerna. Den fysiska miljön är det tredje pedagogen.”- Anna 

“Ett bra sätt att samverka den fysiska inomhusmiljön och den fysiska utomhusmiljön 
är att det är till fördel om det finns fönster i barnens höjd för att de ska kunna se ut 
och in och att det i sig ger barnen ett samband mellan miljöerna i sig.” - Christina 

Två av respondenter som arbetar på samma förskola uttrycker att det är enklare att 
skapa en fysisk miljö inomhus som är utmanande och lärorik för barnen än den fysiska 
miljön utomhus. De uttrycker att det är enklare att skapa en tilltalande miljö inomhus 
med struktur gällande material såsom färgkodning.  
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“Vi älskar vår miljö inomhus, den är snygg och fin. På vår förskola så tycker vi 
miljön inomhus är viktigare, eller ja framförallt mycket bättre med tanke på vår 
obefintliga gård.” -Britt 

Ovanstående resultat har visat på hur respondenterna tolkar och ser på den fysiska 
utomhusmiljön i förskolan. Nedan kommer avsnittet att analyseras genom bland annat 
SPSM:s tillgänglighetsmodell och det sociokulturella perspektivet med tillhörande 
begrepp positiv differentiering. 
   
7.1.1 Resultatanalys av den fysiska miljön 
Den fysiska miljön ska vara uppbyggd på ett sätt som inte hindrar barnen i deras 
utveckling, den ska vara framkomlig för alla barn och erbjuda tillgängligt material som 
lockar och utmanar (SPSM, 2019). Alla respondenter är överens om att den fysiska 
utomhusmiljön ska vara framkomlig och tillgänglig för alla barn, genom exempelvis 
gummiplattor, asfalt och placering av rutschkanor och lekmaterial. Vilket skollagen och 
förskolans läroplan har som krav. Förskolan ska vara en plats och utbildning som 
erbjuder en tillgänglighet, alla barn ska kunna ges förutsättningar att delta i lek och 
aktivitet (Skolverket, 2018). Likaså ska förskolan oavsett barnets fysiska eller psykiska 
behov kunna erbjuda barnen en likvärdig utbildning (SFS, 2014;958). Denna lag och 
ovanstående synsätt skulle kunna gå att dra paralleller till teoretikern Lev Vygotskij 
vision om att en ha en inkluderande utbildning på positiv differentiering. Att barnen ska 
lyftas för dess styrkor och inte svagheter och att det är den fysiska och sociala miljön 
som bestämmer formen av funktionshinder hos ett barn. Hindret ligger inte barnets 
funktioner utan hindren uppstår i människors val av förhållningssätt och planering av 
den fysiska miljön (Smith, 2010). Samtliga av de deltagande rektorerna uttrycker att 
förskolan och dess fysiska utformning av utomhusmiljön är styrd av kommunens 
funktionsprogram som utgår ifrån diskrimineringslagen. I samtal med en 
funktionsplanerare tydliggörs detta och hen lyfter dels att den fysiska miljön ska 
anpassas efter barnens ålder och rörelseförmågor men också de tre zonerna som ska om 
möjligt finnas med på en förskolas gård; Den vidlyftiga zonen (utrymme för lek och 
rörelse), den trygga zonen (Trygghet och lugn) och den vilda zonen (Utforskande och 
självständighet). Dessa tre zoner som kommunens funktionsplanering utgår ifrån går att 
relatera till SPSM:s (2019) tre nämnda zoner som utgår ifrån samma zoner och innehåll 
för att skapa den optimala fysiska utomhusmiljön för barns alla variationer. Dessa zoner 
som begrepp är inget varken förskollärare eller rektorer nämner, men i dess svar kan 
ändå delar som är viktiga i de tre zonerna nämnas, såsom att gården ska uppmuntra till 
lek, rörelse och utforskande.  

Alla förskollärare uttrycker att förskolans utomhusmiljö borde användas mer i koppling 
till förskolans utbildning, men bara två av förskollärarna ger konkreta exempel på att 
förskolans utomhusmiljö aktivt används i utbildningssyfte. Två av förskollärarna anser 
att förskolans fysiska inomhusmiljö är viktigare än den fysiska utomhusmiljön. Enligt 
studier gjorda av Davies och Hamilton (2018) bär de flesta förskollärare på kunskap och 
medvetenhet kring att förskolans utomhusmiljö är viktig i barnens utbildning. Trots 
detta visar även studiens resultat på att den fysiska utomhusmiljön inte utnyttjas till 
fullo i lärande syfte; läroplanens mål uppfylls inomhus och förskolans utomhusmiljö 
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tillägnas till fritid och lek. Enligt studiens resultat befann sig oftast outbildad personal 
ute och “rastade” barnen och utbildad personal inne med projekt och aktiviteter som 
ansågs ha ett lärande syfte (Davies och Hamilton, 2018).  

7.2 Den sociala miljön 
I denna kategori kommer respondenternas svar att presenteras i form av citat och 
tematiseringar av dess svar.  Kategorin visar på respondenternas tolkning av den sociala 
utomhusmiljöns utformning och vilken betydelse den sociala miljön har för en likvärdig 
utbildning.  Vilken betydelse har den sociala utomhusmiljöns utformning i relation till 
en likvärdig utbildning? 
 
 
Samtliga respondenter ger till svar att man ska erbjuda alla barn samma möjligheter och 
förutsättningar till att vara inkluderande och känna delaktighet i förskolan. Att alla barn 
på förskolan är lika viktiga och ska få känna sig trygga. Även att de vuxna är med och 
leker och har roligt tillsammans. Två av respondenterna uttrycker att alla barn ska bli 
erbjudna och få möjligheten att vara med på alla aktiviteter i verksamheten, men även 
att det är barnets rätt att välja att avstå, en respondent uttrycker att vissa barn bara vill 
vara med och kolla för att nästa gång kanske vilja vara med.  
 

“Alla barn ska få kunna blomma på förskolan, känna glädje och få kamrater.” - Britt 

 

“Förskolan är en mänsklig rättighet som alla barn ska få ta del av, alla ska få tillgång 
till förskola oavsett vilket socio-ekonomiskt läge vårdnadshavare har.” - Maria   

 
Att vara utomhus kan uppfattas både som en möjlighet, men även som ett hinder i 
förskolan, beroende på hur förskollärarna använder miljön och vägleder barnen. Att ha 
en trygg gemenskap var något som tre av respondenterna uttryckte, där förskolan ska 
erbjuda barnen styrda såsom fria aktiviteter och lekar på förskolans gårdar. Två 
biträdande rektorerna uttrycker att mycket undervisning sker utomhus, då barnen lättare 
tar upp kunskap i samband med att de får röra på sig; samt att förskollärarnas uppgift är 
att inspirera barnen till att utvecklas och ge utrymme till att barnen ska få använda sin 
fantasi. Nedan visas två citat som exemplifierar hur respondenterna ser på barnens 
utomhusvistelse i relation till de sociala sammanhangen. 

“När vi är utomhus åker vi ofta på utflykter och det ger barnen möjligheter att lära 
sig olika regler såsom trafikregler, säkerhet, samhällets koder och vi vuxna får 
tillsammans med barnen röra oss i vad vår närmiljö erbjuder.” - Britt 

“Man kan märka på barnen utomhus att nu får man göra vad man vill, barnen vill 
inte undervisas utan mer bara göra vad de själva vill såsom att leka. Den fria leken 
ska självklart få ta plats men samtidigt så måste det finnas en bra balans mellan 
undervisning och fri lek gällande miljön utomhus också. Det känns som att många 
bara uppfattar gården som en “regelfri” miljö där barnen kan springa och väsnas på 
ett annat sätt än inomhus. Men jag tycker det är viktigt att man tillsammans samlas, 
ger uppdrag ute och att man som pedagog finns med i leken.” -Kajsa  
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Detta resultat avsnitt har visat på hur respondenterna ser på de sociala sammanhang som 
sker i förskolans utomhusmiljöer men också hur vi ska behandla varandra enligt de 
demokratiska värden som förskolans verksamhet bygger på. I kommande avsnitt 
kommer resultatet att analyseras utifrån bland annat SPSM:s tillgänglighetsmodell och 
det sociokulturella perspektivet. 
 
7.2.1 Resultatanalys för den sociala miljön  
Den sociala miljön ska erbjuda ett demokratiskt klimat som skänker trygghet och 
gemenskap i gruppen, där varje barn kan delta i aktiviteter ut efter sina egna 
förutsättningar (SPSM, 2019). Enligt SPSM (2019) har det en stor betydelse i barnens 
utveckling att ingå i en demokratisk gemenskap där barnen får känna sig delaktiga. Där 
barnen ska få mötas och delta efter deras egna förutsättningar. Detta är något som två 
respondenter uttrycker sig om, att barn ska bli erbjudna att delta men även få ta beslutet 
att avstå. En respondent beskriver att det är barnens rättighet att få delta i allt som 
förskolan har att erbjuda. Johansson (2017) menar på att förskolläraren kan skapa en 
god social miljö genom att formge en fysisk miljö som utgår efter barnens 
förutsättningar, styrkor som svagheter. Två av respondenterna uttrycker att det är 
förskollärarnas uppgift att skapa en inspirerande miljö. Flertal av respondenterna anser 
att pedagogerna kan vara både ett hinder och en möjlighet i den inkluderande 
utomhusmiljön och att det beror på hur förskollärarna vägleder barnen och hur 
förskollärarna använder miljöerna. Samtliga respondenter beskriver att det är av vikt att 
barnen känner sig trygga på förskolan och att alla barn är lika viktiga vilket är något 
som Skolverket (2018) belyser; alla barn har rätt att ingå i en gemenskap och uppleva en 
trygghet. Den omgivande miljön och sociala interaktioner ligger som grund i det 
sociokulturella perspektivet för lärandet (Elfström, 2010). Förskolan är en central arena 
för utveckling och lärande, vilket huvudsakligen sker genom interaktioner med andra 
individer. Det sociala Interaktionerna i förskolan är också en viktig del av barnens 
språkliga utveckling där det är av vikt att synnerliggöra barnens styrkor (Elfström, 
2010). En av respondenterna uttrycker att alla barn ska kunna blomma på förskolan, 
känna glädje och få kamrater.  

7.3 Den pedagogiska miljön 
I denna kategori kommer respondenternas svar att presenteras i form av citat och 
gemensamma sammanfattningar av dess svar. Kategorin visar på respondenternas 
tolkning av den pedagogiska utomhusmiljöns utformning och vilken betydelse den 
pedagogiska miljön har för en likvärdig utbildning. Vilken betydelse har den 
pedagogiska miljöns utformning i relation till en likvärdig utbildning? 

 
Samtliga respondenter talar för hur stor roll man har som vuxen för att uppnå en 
likvärdig utbildning för alla barn. Att en stor del av en likvärdig utbildning handlar om 
vad man erbjuder barnen, hur förskollärare vägleder barnen och hur förskollärare 
inkluderar barnen i den fysiska utomhusmiljön. Ett flertal menar på att förskollärarens 
förhållningssätt, attityd och vad förskolläraren gör praktiskt har en stor påverkan på att 
få alla barn delaktiga i den pedagogiska miljön. Såsom respondenterna uttrycker sig att 
det gäller att man är närvarande, aktiv, lyhörd, delaktig. Samtliga respondenter menar 
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att det är viktigt att se till varje individ för att kunna anpassa utbildningen och miljön på 
bästa möjliga sätt. Nedan exemplifieras tre av respondenternas svar för hur förskollärare 
tolkar deras pedagogiska roll i förskolans utomhusmiljö: 
 
 

“Vi arbetar för att det ska bli det bästa, oavsett vilka miljöer vi använder och har så 
handlar det om hur vi visar på hur barnen kan använda gården och hur vi som vuxna 
även utnyttjar vår närmiljö, vi brukar åka på många utflykter för att barnen ska få 
upptäcka eftersom vår gård är så tråkig. Det är viktigt att man som pedagog inte blir 
lat och stannar i sin hemmiljö utan utforskar sin närmiljö för att utmana barnen”. -
Britt  

“Pedagoger är lyhörda, använder gården på rätt sätt, men är närvarande genom att 
lyssna och observera. Utefter observationen gjorde vi en lista efter barnens intresse 
för att skapa ett koncept där alla barn ska få känna sig sedda och hörda ” -Lisa  

“Alla barn ska utifrån handlingsplanen och styrdokument få samma möjligheter till 
utveckling. Det är även viktig att vi som pedagoger är närvarande och hjälper till och 
vägleder barnen i allt de gör” -Kajsa  

 
Utöver att ha ett förhållningsätt som förskollärare att vara lyhörd, delaktig och 
närvarande så menar också flera av respondenterna på att kommunikationen är en viktig 
del i det pedagogiska arbetet i förskolans utomhusmiljö. 
 
Kommunikation och dess hjälpmedel ses som en central punkt av flera respondenter då 
kommunikationen ses som viktig del både mellan barn-barn, vuxen-barn och vuxen-
vuxen för att förstå varandra på bästa möjliga sätt. Fyra av respondenterna har givit 
exempel på kommunikativa hjälpmedel som används i verksamheten såsom TAKK, 
lekkartor, valmöjlighets kort, talande appar och bildstöd. Ett exempel på 
kommunikationskarta i form av bildstöd finns som bilaga tre. Två respondenter menar 
på att förskollärare förstärker barnens kommunikation genom att vara delaktig och 
inspirerande. Nedan exemplifieras två av respondenters svar av hur de använder sig av 
olika kommunikativa verktyg för att skapa en pedagogisk, inkluderande och tillgänglig 
miljö.  

“Kommunikationskartor i form av bilder använder vi på vår förskola för att förstärka 
språket, ibland tar vi även fram lekkartor om behovet finns. Till bildstödet brukar vi 
i vissa fall ha ord med också för vi ser att barnen lär sig väldigt snabbt här. Men till 
de yngre barnen tar vi hjälp av konkreta föremål såsom en sko för att visa på att “nu 
är det dax att gå ut”. TAKK är även ett kommunikationsverktyg som används flitigt 
på förskolan. Som biträdande rektor är det mitt ansvar att följa upp detta systematiskt 
gällande kvalitetsarbete, kartläggning och fylla på alla pedagoger med utbildningar.” 
-Maria 

“Det är viktigt att vi lär känna barnen på förskolan ordentligt, visar tillit till barnen 
för att sedan kunna individanpassa utbildningen. På vår förskola arbetar vi i stor med 
hjälpmedel såsom kommunikationskartor, även fast vissa barn behöver det mer än 
andra så inkluderar vi alla barn i det, för att inget barn ska känna sig utpekad” -Olivia  

 
Resultatet i detta avsnitt har visat på hur förskollärare och rektorer gestaltar och tolkar 
det pedagogiska arbetet i förskolans miljö. I kommande avsnitt, Resultatanalys för den 
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pedagogiska miljön analyseras resultatet utifrån bland annat den proximala 
utvecklingszonen tillhörande det sociokulturella perspektivet.  
 
  
7.3.1 Resultatanalys för den pedagogiska miljön  
Lev Vygotskij teori om den proximala utvecklingszonen bygger på olika stadier som 
finns i barnens utveckling. Där förskollärare ska utmana barnen, det vill säga att 
utmaningen inte ska vara för lätt eller för svår för att barnen ska uppnå en utveckling 
(Elfström, 2010). Som ett flertal respondenter nämner har förskollärare en stor och 
viktig roll i förskolans utomhusmiljö genom att individanpassad utefter barnens 
förutsättningar och kunskapsnivåer, vägleda barnen och tillsammans utforska miljöerna. 
Centralt begrepp för det sociokulturella perspektivet är även kommunikation mellan alla 
individer på förskolan med stöd av mediering (Johansson, 2013). Mediering använts i 
stor utsträckning av flertal av respondenterna genom TAKK, bildstöd, olika 
kommunikativa medel för att stärka den verbala kommunikationen så att alla barn ska få 
förutsättningar att kunna känna gemenskap. Den pedagogiska miljön ska uppmuntra och 
vägleda barnen i dess kommunikation ut efter barnens individuella behov och 
förutsättningar. Det ska finnas medel och verktyg till kommunikation som gemensamt 
används av hela gruppen för att den pedagogiska miljön ska vara inkluderande och 
likvärdig (SPSM, 2019). Det ska även finnas språkliga och materiella redskap för att 
stötta barnen både teoretisk och praktiskt (Säljö, 2014).  

Att differentiera förskollärarens undervisning istället för barnen i sig är något som 
Barrow (2013) menar att man ska se alla barn utefter deras styrkor och inte deras 
svagheter samt att förskollärare anpassar undervisningen till alla barns 
funktionsvaritioner istället för att barnen ska anpassa sig efter undervisningen. Detta 
uttrycks av flera respondenter att förskolans undervisning ska individanpassas efter 
barnets utvecklingsnivå, funktionsvariationer och förutsättningar. Detta hör även ihop 
med förskollärarens förhållningssätt, där det krävs en samsyn för att det ska kunna vara 
möjligt att uppnå en likvärdig utbildning för alla barn på förskolan. SPSM (2018) menar 
på att det ska finnas en planering i verksamheten som är tydlig för att det ska kunna 
skapas en samsyn som i sin tur kan leda till en inkluderande utbildning. Detta är även 
något som Skolverket (2018) belyser i förskolans läroplan att arbetslaget ska ha en 
samsyn och vara aktiva i verksamheten.  

 
7.4 Hinder i en tillgänglig miljö  

I denna kategori kommer respondenternas svar att presenteras i form av citat och 
gemensamma sammanfattningar av dess svar.  Kategorin visar på respondenternas 
tolkning av hinder som finns för att skapa en tillgänglig miljö för alla barn. 
 
Ett flertal av respondenterna såg stora barngrupper och tidsbrist som de största hindren i 
en tillgänglig miljö. Genom att det är för stora barngrupper i förskolan så tolkar flertal 
respondenter att det gör att det inte finns tid för att se alla barn och på det sätter gör det 
svårt för att få alla barn delaktiga och inkluderande. Två respondenter uttrycker att 
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omsorg ska gå hand i hand med undervisningen, men att de stora barngrupperna gör att 
tiden bara finns till för omsorgen under utevistelser. En av respondenterna uttrycker att 
stora barngrupper kan vara ett hinder men att det handlar om att bli bättre på att skapa 
mindre sammanhang. 
 

“Det som gör att det känns svårt för att lyckas inkludera alla barn är tiden, vi har 
nästan alltid möten på förmiddagarna som gör att vi måste passa upp på andra 
avdelningars barn. Detta gör att det blir ren och ram barnpassning för det är alldeles 
för stora barngrupper och man hinner inte se alla barn. Inkludering blir svårt i stora 
barngrupper” - Kajsa 

“Stora barngrupper kan ses som ett hinder, men det går att lösa genom blir bättre på 
att organisera små sammanhang där alla barn bli synliga. Exempelvis genom att 
planera in dagar då vissa befinner sig i skogen eller i någon lekpark” - Anna 

 
Tre respondenter menar också att är stort hinder i förskolan för att uppnå en likvärdig 
utbildning är att personalens synsätt skiljer. Detta gör att det blir svårare att samverka i 
ett arbetslagen. En respondent uttrycker att många förskollärare har ett traditionellt 
gammalt ”rast tänk” vilket gör att det många gånger bidrar till att personalen står i 
klump och pratar.  

“Jag har allt för många gånger sett pedagoger som skickar ut barnen på gården bara 
för att det är för stökigt inomhus utan någon mer anledning eller tanke. Egentligen 
borde det inte finnas mer hinder med inkluderingen utomhusmiljö, men det är på 
grund av synen och kunskapen som ligger hos förskollärare som ser att inomhus är 
viktigare” - Kajsa 

 

“Dels olika förhållningssätt, har man inte en bra grund brister det redan där- det krävs 
en samsyn och att man diskuterar hur man ska jobba tillsammans.” – Ingrid 

 
Ekonomi ses även som ett hinder för att uppnå en likvärdig utbildning, där saknaden av 
resurser och material finns på en del förskolor. Det ekonomiska problemet enligt en av 
respondenterna kan ibland vara direkt kopplat till hemmets ekonomiska situation, att det 
är svår att erbjuda en likvärdig utbildning i utomhusmiljön på grund av att vissa barn 
inte är tillräckligt utrustade med kläder för alla väder. Två av respondenterna nämner 
också bristen på resurser, att det endast tillsätts ekonomiska resurser ifall det handlar om 
barnens säkerhet i den fysiska miljön men när det gäller att ta in extra personal för att 
lyckas i det pedagogiska arbetet så är det svårare att få hjälp. Vilket de två 
respondenterna uttrycker påverkar arbetet i att kunna inkludera alla barn i en likvärdig 
utbildning. En av de biträdande rektorerna menar på att ekonomin inte finns och att 
utbildningen måste anpassa sig efter detta och göra det bästa möjliga av situationen, för 
barnen finns även om ekonomin inte finns. 
 

“Svårigheter i ett chefsperspektiv tyvärr ekonomin, du får ju inte medel för alla de 
insatser som skulle behövas. Så det handlar om att anpassa verksamheten efter de 
ramar man har. Det är väl det som är det största. Rent pedagogiskt så är det såklart 
en utmaning i att skaffa en verksamhet där alla barn ges lika goda möjligheter om 
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barnen är på väldigt olika nivåer och behöver väldigt olika saker. Men pengarna finns 
inte där och barnen finns där, så det handlar om att skapa en organisation som 
rymmer ett innehåll som är bra och skapa mindre sammanhang, där man kan ha mer 
specificerad verksamhet som passar alla.” - Anna 

 
Vi har i avsnittet redovisat ett resultat över vad respondenterna anser vara hinder i 
arbetet för en likvärdig utbildning. I det följande avsnittet kommer resultatet att 
analyseras utifrån bland annat SPSM:s tillgänglighetsmodell. 
 
 7.4.1 Resultatanalys för hinder i en tillgänglig miljö 
Enligt en enkätundersökning gjord av lärarförbundet 2017 visar resultatet på att just 
tidsbristen och de stora barngrupperna ses som de största hindren i förskolans 
utbildning. Vilket ett flertal av respondenterna i denna studies resultat även uttrycker; 
Bristen på tid gör att barnets utbildning utomhus får omvandlas till endast omsorg och 
barnpassning för att hinna med andra arbetsuppgifter så som planering och utvärdering. 
Flera av förskollärarna nämner också att de stora barngrupperna gör att det blir svårt att 
se alla barn och därmed svårt att ge alla barn en likvärdig och inkluderande utbildning. 
Dock menar en av de biträdande rektorerna på att storleken på barngrupperna inte 
behöver vara ett hinder utan att det snarare handlar på att bli bättre på att organisera 
mindre sammanhang. Denna utsaga skulle gå att koppla till inkluderande baserat på 
positiv differentiering i det sociokulturella perspektivet (Smith, 2010). Att inte se till 
barnens svårigheter utan att istället skapa en miljö som tillåter olikheter. Som Smiths 
tolkning av Vygotskijs så är det de fysiska eller organiska hindrens sociala aspekter som 
bestämmer formen av funktionshinder hos ett barn. 
 
Utöver de stora barngrupperna och tidsbristen uppfattades förskollärarna de skilda 
synsätten på utomhusmiljöns betydelse i utbildningen som ett hinder. Vissa skapade 
lärande möjligheter ute medans andra inte kunde se varför detta inte lika gärna kunde 
ske inne. Enligt förskolans läroplan ska barnen erbjudas en variation av miljöer och 
upplevelser som kan leda till en förståelse inom hållbar utveckling och skänka respekt 
och förståelse för djur och natur (Skolverket, 2018). För att lyckas med läroplanens mål 
och skapa en trygg lärandemiljö menar SPSM (2019) på att det är viktigt med en 
samsyn i arbetslaget på hur utbildningen ska planeras och utformas. Mayard och Waters 
(2007) talar också för att bristen på kunskap i den fysiska utomhusmiljöns betydelse och 
effekt på barns lärande och utveckling kan leda till att förskolans utomhusmiljö inte 
utnyttjas till fullo av alla i arbetslaget. Aasen, Grindheim och Waters (2009) studie 
visade även på att rädsla för barnens säkerhet kunde vara en bidragande faktor till varför 
den fysiska utomhusmiljön inte används aktivt i utbildningen. Detta är dock inget någon 
av respondenterna gett uttryck för i deras svar över hinder. 
 
Två av förskollärarna och två av de biträdande rektorerna menar också på att samsynen 
över hur en inkluderande och likvärdig utbildning ska se ut är viktig. Att det även här är 
ett hinder när förskollärare och annan pedagogisk personal uppfattar betydelsen av en 
likvärdig utbildning olika. Lundqvist (2015) studie visar på att det finns en stor brist i 
förskolans fysiska miljöer gällande tillgänglighet och inkludering vilket hon kopplar 
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direkt till kunskapsbrist och pedagogisk resurs. Kunskapsbrist gällande en inkluderande 
och likvärdig utbildning är dock inget någon av respondenterna nämner. Flera av 
respondenterna uttrycker snarare att det handlar om tidsbrist, stora barngrupper och brist 
på samsyn.  
 
Utbildningens ekonomi nämns som ett hinder av samtliga. Flera menar på att bristen på 
resurser gör att det även brister i arbetet för en likvärdig utbildning. Samtidigt som en 
av de biträdande rektorerna menar på att det går att lyckas med likvärdig utbildning trots 
ekonomin, det handlar bara om att organisera sig på ett vis som funkar för alla och 
skapa mindre sammanhang i barngrupperna. 
 
I ovanstående kategori analyserades det sista avsnittet av resultatet som bygger på 
upplevda hinder i förskolans verksamhet för att lyckas med en inkluderande och 
likvärdig utbildning. Nedan följer ett avsnitt som diskuterar resultatet i relation till 
studiens bakgrund, teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning. Följt av en 
metoddiskussion, slutsats och tankar kring vidare forskning.    
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8. Diskussion 
Vi har nu nått fram till examensarbetets avslutande kapitel där vi diskuterar resultatets 
fyra kategorier och dess innehåll i relation till studiens syfte och tidigare forskningen 
med bakomliggande teorier. Följt av slutsats och vidare forskning.  
 
8.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka hur en likvärdig utbildning tolkas och 
gestaltas i förskolans utomhusmiljöer av förskollärare och rektorer. 
Forskningsfrågorna lydde; Hur tolkar förskollärare och rektorer en likvärdig 
utbildning i relation till förskolans utomhusmiljöer? Hur skiljer sig de fysiska 
utomhusmiljöernas utformning från varandra kopplat till en likvärdig utbildning? 
Vilken betydelse har den fysiska utomhusmiljöns utformning i relation till en likvärdig 
utbildning? Vilken betydelse har den sociala utomhusmiljöns utformning i relation 
till en likvärdig utbildning? Vilken betydelse har den pedagogiska miljöns utformning 
i relation till en likvärdig utbildning? 

 
Studien använder sig av bland annat specialpedagogiska skolmyndighetens 
tillgänglighetsmodell som tolkningsverktyg. En modell som visar hur en likvärdig och 
inkluderande utbildning skapas utifrån att tre olika typer av miljöer samspelar; fysik 
miljö, social miljö och pedagogisk miljö (SPSM, 2019). Modellen beskriver bland annat 
hur tillgänglighet skapas i respektive miljö och hur det igenom tillgängligheten kan 
skapas en utbildning som erbjuder alla barn samma möjligheter till utveckling och 
kunskap. För att styrka tillgänglighetsmodellens betydelse i relation till studiens syfte 
och forskningsfrågor har studien det sociokulturella perspektivet som en bärande 
teoretisk utgångspunkt. Det sociokulturella perspektivet beskriver att barns lärande och 
utveckling sker i sociala och kulturella sammanhang. Att det är i mötet och i 
kommunikationen med en annan människa och miljö som den verkliga läran sker 
(Elfström, 2010). Genom Lev Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen så 
visas även på hur barnen lär sig genom att utmanas till olika kunskapsstadier genom 
samspel av en mer kompetent vuxen eller kamrat, för att sedan kunna ta sig an 
kunskapen som hens egna (Säljö, 2014). Det är därför av vikt att alla barn får möjlighet 
till olika samspelssituationer för att kunna lära sig av varandra och den omgivande 
miljön.   
 
Så hur tolkas och gestaltas en likvärdig utbildning av förskollärare och rektorer i 
förskolans utomhusmiljöer?  
Det resultatet bland annat visar på är att det finns en stor kompetens inom förskolans 
utbildning där förskollärare och biträdande rektorer är väl pålästa om förskolans mål 
och riktlinjer över en likvärdig utbildning. Deras tankar och utsagor går att koppla till 
ett sociokulturellt perspektiv där kommunikation och att handla efter barnens styrkor 
och inte svagheter är i fokus, positiv differentiering. Likaså att använda sig av olika 
kommunikativa verktyg så som TAKK och bildstöd (mediering) för att nå fram till alla 
barn i utbildningen (Smith, 2010). Det som dock saknas i många av respondenternas 
svar är konkreta exempel på hur vidare dessa mål och riktlinjer rent pedagogiskt och 
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fysiskt i utomhusmiljön efterföljs vilket skulle kunna tolkas som att det finns en viss 
osäkerhet i hur pedagogisk personal ska arbeta med en likvärdig utbildning utomhus. 
Osäkerheten skulle kunna kopplas till Lundqvist (2015) studie som visar på att det finns 
en stor kunskapsbrist inom en inkluderande utbildning i svenska förskolor. Ingen av 
förskolorna i Lundqvists (2015) studie hade en inkluderande och tillgänglig fysisk 
miljö. Likaså fanns det brister i den pedagogiska miljön. Dock tolkar vi våra resultat 
som att ett flertal av respondenterna bär på kunskap men att det är en del av 
förskoleverksamhetens förutsättningar som skapar denna osäkerhet. För som 
Lärarförbundets (2017) enkätundersökning visar så upplever många förskollärare att de 
stora barngrupperna och bristen på tid och pengar gör att det blir svårt att uppfylla 
läroplanens alla mål och riktlinjer. Visst kan förskollärare som en av respondenterna 
uttrycker försöka organisera och anpassa efter de förutsättningar de har men samtidigt är 
vi alla bara människor. Lärarförbundets enkätundersökning visar även på att effekten av 
tidsbrist och stora barngrupper gör att tiden för planering och utvecklingstid blir näst 
intill obefintlig. Vilket tar oss vidare till ett av hindren som vår studies resultat visade 
på, bristen på samsyn. Om förskollärare inte har möjlighet eller väldigt liten tid till att 
sätta sig ner som arbetslag och planera, strukturera och värdera, hur ska de då lyckas 
skapa en samsyn? Resultatet visar också på att många av respondenterna upplever att 
utbildningen i förskolans utomhusmiljö inte prioriteras, utan utomhusmiljön blir som en 
praktisk lösning på att få undan tid till exempelvis planering eller lärande aktiviteter för 
barnen. När barnen är ute visar även resultatet på att barngrupperna är så stora att 
huvudfokuset hamnar på att snyta näsor, räkna barn, andas och kanske uppdatera 
varandra om saker som inte finns tid för annars. Gården/utomhusmiljön blir på så vis en 
viktig del av förskolans utbildning som faller bort. Vilket även en del av den tidigare 
forskningen visar; det brister både i tid, kunskap och riktlinjer för hur vidare 
utomhusmiljön ska utnyttjas till dess fulla potential (Aasen et.al, 2009; Maynard & 
Waters, 2007). 
 
Eftersom alla förskolor utgår ifrån kommunens funktionsplan (2019) mer eller mindre 
så går det att se många likheter mellan den fysiska miljöns uppbyggnad och utformning 
på de flesta förskolorna. Dock var det endast enligt våra observationer två av fyra 
förskolor som uppfyller funktionsplanens tre zoner; trygga zonen, vidlyftiga zonen och 
trygga zonen. Vilket är tre zoner som även SPSM (2019) uttrycker är viktiga områden 
att ha i den fysiska utomhusmiljön för att uppnå tillgänglighet och framkomlighet. 
SPSM (2018) uttrycker också att en förskolas fysiska utomhusmiljö kan avspegla hur 
verksamheten ser på barnen och värderar olika aktiviteter. 
 
Vi har inte uppfattat eller observerat att någon av förskolorna i studien har gjort något 
speciellt för att utveckla den fysiska miljön. Flertal av respondenterna har dock visat på 
kunskap i vad det är som gör delar av den fysiska miljön till mer tillgänglig och 
inkluderande, såsom kompisgungor, asfalterade ytor och gummiplattor för 
framkomlighet. Några av resultatets förskolegårdar har även visat på olika typer av 
sorteringssystem av lekmaterial där materialet placerats på en tillgänglig nivå för att 
förenkla barnens lek och aktivitet.  
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En intressant skillnad men kanske inte så förvånande var att den förskola med stor gård 
bestående av skog, stenar, kullar och annat naturmaterial också var den förskola som 
hade flest konkreta exempel på vad den fysiska utomhusmiljön kunde ge barnen i en 
likvärdig utbildning. Det var också den förskolan som i resultatet visar på en samverkan 
mellan inomhusmiljön och utomhusmiljön gällande pedagogiska aktiviteter och 
pedagogiskt material. Vilket enligt Dahlberg och Szczepanski (2004) stärker barnens 
lärande då förskollärarna låter teori möta praktik.       
 
8.2 Metoddiskussion  
 
Syftet med denna studien var att undersöka hur en likvärdig utbildning tolkas och 
gestaltas i förskolans utomhusmiljöer av förskollärare och rektorer. I relation till 
studiens syfte och de svar vi sökte valde vi att göra en kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer. Dessa typer av metoder gav oss en chans till att ge 
respondenterna ett utrymme till att utveckla sina svar och tankar och på så vis bringa ett 
djup i det insamlade materialet. Hade vi skrivit frågorna till intervjumaterialet idag så 
hade de förmodligen sett annorlunda ut. Samtidigt så förde våra frågor oss någonstans 
där det blev tydligt att dessa frågor kring hur en likvärdig utbildning gestaltas och tolkas 
i förskolans utomhusmiljöer var ett relativt oreflekterat område.  
 
Studiens pålitlighet och giltighet hade kunnat öka genom att komplettera intervjuerna 
med djupgående observationer. Observationer som hade kunnat följa förskollärares 
arbete med barnen i utomhusmiljö. Detta hade kunnat ge ett ännu djupare 
helhetsperspektiv (Björndal, 2016). På grund av tidsbrist så valdes denna typ av metod 
bort och istället ersattes med detaljbilder och skriftliga anteckningar på förskolans 
fysiska utomhusmiljö. Likt Björndal (2016) uttrycker kan en studie höja sin validitet 
genom att använda olika typer av metoder vid insamling av data.  
 
Vid sökandet efter relevant forskning till studiens syfte upplevde vi att kombinationen 
av en likvärdig utbildning och förskolans utomhusmiljö var näst intill ett outforskat 
område. Det fanns vetenskapliga artiklar som visade på hur förskolans utomhusmiljöer 
nyttjas och vilka effekter det hade på barnen men vi hittade inga artiklar som hade till 
syfte att se samband mellan en likvärd utbildning och förskolans gård och vise versa. Så 
stora delar av våran studie utgår ifrån den specialpedagogiska skolmyndigheten men 
också kombination av forskningsstudier från de båda områden som gör det möjligt att se 
samband för hur viktig förskolans utomhusmiljö faktiskt är i arbetet för en likvärdig 
utbildning.  
 
8.3 Slutsats  
 
Slutsatsen av denna studie är att det kan finnas en viss osäkerhet kring området en 
likvärdig utbildning, speciellt i förskolans utomhusmiljöer. Detta baseras på att ett 
flertal av respondenterna hade svårt att ge konkreta exempel på hur vidare mål och 
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riktlinjer för en likvärdig utbildning rent pedagogiskt och fysiskt i miljön efterföljs. Ett 
flertal av respondenterna menade också på att tiden inte finns där och att huvudfokusen 
hamnar på att snyta näsor och räkna barn. Vilket gör att utomhusmiljön på så vis blir en 
viktig del av förskolans utbildning som faller bort. Vilket även den tidigare forskningen 
visar på; det brister både i tid, kunskap och riktlinjer för hur vidare utomhusmiljön ska 
fulla utnyttjas till dess fulla potential.  
 
Studiens summerande slutsats är det finns olika typer av kompetens och kunskap i 
området, men det handlar om att kunna utveckla dessa till en samsyn för att lyckas med 
uppdraget, en likvärdig utbildning.  
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8.4 Vidare forskning  
Som vidare forskning skulle det vara intressant att gå djupare i hur en likvärdig och 
inkluderande utbildning kan formas i en utomhusmiljö. Detta är ett stort, och relativt 
outforskat område som bär på komplexitet då det handlar om att kunna skapa en fysisk, 
pedagogisk och social miljö som välkomnar och utbildar alla barns variationer. Det 
skulle också vara intressant att jämföra förskolor som använt sig av SPSM:s SIS-medel i 
den fysiska utomhusmiljön med förskolor som ej använt sig av dessa. Detta för att 
exempelvis kunna se vilka kvaliteter olika funktioner i den fysiska miljön kan ha på en 
inkluderande och likvärdig utbildning. 
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10. Bilagor  
 
Bilaga 1  
 
Till rektorer och förskollärare  
  
Hej (namn på rektor/förskollärare) 
  
Vi är två förskollärarstudenter på högskolan i Gävle som precis har startat igång med 
vårt examensarbete. Vi kommer att genomföra en studie där vi undersöker hur en 
likvärdig utbildning tolkas och tar form i förskolans utomhusmiljöer. Hur skapas en 
utomhusmiljö tillgänglig för alla barn på förskolan?  
  
Vi skulle därför vilja göra en intervju med dig för att på en djupare inblick i hur du som 
förskolechef tolkar en likvärdig utbildning och hur detta avspeglas på förskolornas 
utomhusmiljöer. Exempelvis om förskolan använder sig av något specifikt lär-material 
såsom DATE eller någon form av SIS-medel.  Vi skulle även vilja fota/dokumentera 
utomhusmiljön/gården (när inga barn befinner sig där). 
  
Är detta något som du skulle vilja ställa upp på? Alla intervjuer kommer vara anonyma 
och bilder som tas på utomhusmiljö/gård är endast detaljer av anledning att inte röja 
förskola och identitet på deltagande i studien.  
  
  
Med vänliga hälsningar  
Emma Malmström och Sara Gardell  
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Bilaga 2 
Inkludering 
Vad betyder begreppet inkludering i relation till förskolan enligt dig? 
Vad är de största svårigheterna med en likvärdig utbildning? 
  
Förskolans utomhusmiljö ur ett specialpedagogiskt perspektiv 
Hur skapas en likvärdig utomhusmiljö för alla barn? 
Hur stor betydelse har utomhusmiljö/gården i förskolans utbildning? 
Vad är det viktigaste i en utomhusmiljö? 
Vad finns det för möjligheter/hinder i en inkluderande utomhusmiljö? 
Har du någon erfarenhet av hjälpmedel/åtgärder i utomhusmiljön för barn med särskilt 
stöd? Om JA, utveckla.  
Hur stor betydelse har den pedagogiska personalens närvaro i relation till en 
inkluderande miljö? 
Hur skulle du beskriva en tillgänglig utomhusmiljö? (Miljön ska vara tillgänglig för 
alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja 
barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.) (Lpfö, 2018) 
Hur tolkar du en inspirerande och lärorik utomhusmiljö utifrån ett barnperspektiv? 
 
Avslutande fråga  
Vad har du för förväntningar och vad får du/ger för stöd till/av förskollärare/rektor?   
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Bilaga 3 
 

 
 
För att skapa egna kommunikationskartor i form av bilder som stöd rekommenderades 
enligt specialpedagog att använda sig av webbhemsida.3  
 

                                                
3 www.symbolbruket.se 


