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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att ur barns perspektiv och ur ett barnperspektiv undersöka vilka 

meningserbjudanden i form av möjligheter och begränsningar som lådcykeln kan ge barnen i 

förskolan. För att uppnå studiens syfte användes kvalitativa metoder; intervjuer och observationer. 

Barn och personal intervjuades från två olika verksamheter där lådcykeln används dagligen. 

Observationerna genomfördes genom fältanteckningar. En Ur och Skur förskola i en mindre stad i 

mellersta Sverige och en pedagogisk omsorgsverksamhet i en större stad i mellersta Sverige 

undersöktes. Resultaten visar att lådcykeln kan erbjuda barnen många möjligheter både utifrån ett 

barnperspektiv och utifrån barns perspektiv. Få begränsningar kunde uppfattas från både barn och 

personal angående lådcykelns meningserbjudanden. Överensstämmande resultat från båda 

perspektiven visar att lådcykeln erbjuder en möjlighet för barnen att ta sig till platser i utomhusmiljön 

och ta del av platser som barnen vill vara på. Lådcykeln uppfattas även skapa möjlighet för barnen 

att ta del av parker, skogar och platser långt bort från verksamheten. Lådcykeln möjliggör även ett 

socialt samspel mellan barnen med tid för samtal eller avkoppling samt en positiv fysisk kontakt 

mellan barnen när de sitter nära varandra i lådan. Dåligt väder uppfattas skapa begränsningar med 

lådcykeln och barnens möjligheter att själva ta sig i och ur vagnen upplevs ibland vara begränsad. 

Lådcykeln upplevs vara ett bra verktyg i förskolors praktiska verksamhet för att skapa en större 

tillgänglighet till utomhusmiljön. Denna studie ger även en inblick för hur användandet av lådcyklar 

i förskolan kan förbättras för barnen. 

 

 

 

Nyckelord: barns perspektiv, barnperspektiv, lådcykel, meningserbjudanden, mobil förskola, 

utomhusmiljö  
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1. Inledning 
 

 

När en verksamhet sträcker sig utanför förskolans lokaler kan nya möjligheter för utveckling och 

lärande skapas. Barnens fysiska miljöer på förskolan är i regel knutna till inomhusmiljön, förskolans 

gård eller utflykter som görs till närliggande parker eller platser i närområdet. Ett verktyg som 

möjliggör att barnen kan ta del av nya miljöer utanför förskolan kan möjligtvis innebära att deras 

erfarenhetsvärldar vidgas:  

De blir ju väldigt rörliga egentligen, i vårt närområde. De får se många olika skogar som vi tycker om 

att vara i. Man får en känsla för var saker och ting ligger i förhållande till varandra. Vi är också mycket 

ute i trafiken, vi pratar om det som händer i närområdet, pratar om trafik, vi pratar om bilar. 

 

Detta är ett utdrag från en intervju från denna studie med en förskollärare vars verksamhet använder 

sig av lådcykeln. Frågan som ställdes till förskolläraren var: vad erbjuder lådcykeln barnen? Även 

om det också kan finnas nackdelar med lådcykeln beskriver detta vissa erbjudanden som lådcykeln 

kan ge barnen i förskolan utifrån ett barnperspektiv. När nya verktyg förs in i förskolans verksamhet 

är det viktigt att undersöka vilka konsekvenser som detta medför, speciellt för barnen. Förskolan är 

till för barnen vilket innebär att deras perspektiv bör synliggöras för att på bästa sätt skapa en 

verksamhet som fyller detta syfte. Denna studie fokuserar på att undersöka vilka konsekvenser i form 

av meningserbjudanden och begränsningar ett användande av lådcykeln kan ha för barnen i 

förskolan.  
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2. Bakgrund 
 

Forskning kring lådcykeln i förskolan är eftersatt. Fler förskolor börjar använda sig av lådcyklar i 

verksamheten och eftersom förskolan ska vila på beprövad erfarenhet och en vetenskaplig grund 

behövs det mer forskning och kunskap för att undersöka vilka konsekvenser detta medför och hur 

det påverkar barnen i förskolan. Det är även viktigt att lyfta fram erfarenheter kring lådcykeln i 

förskolan, både från förskollärare och förskolebarn för att därigenom bredda diskussionen på ett 

nyanserat sätt.    

 

I Sverige började lådcyklar köpas in på förskolor i större städer för att lösa platsbristen inom vissa 

tätbefolkade stadsdelar. Villanaueva Gran (aug, 2014) har publicerat en artikel i lärarförbundets 

nättidning: förskolan, där hen skriver om en förskola i centrala Malmö som ställdes inför problem då 

två olika avdelningar skulle få samsas om samma gård och lokal som endast var anpassade för en 

avdelning. Idén om en mobil avdelning kläcktes och fyra eldrivna lådcyklar köptes in. Problemen 

med platsbristen löstes genom lådcyklarna eftersom pedagogerna då kunde ta med sig en barngrupp 

till miljöer utanför förskolan tre dagar i veckan. I artikeln intervjuas en förskollärare som berättar om 

att lösningen blev något positivt i och med att det skapades ett egenvärde bortom platsbristorsaken. 

Förskolläraren menar att det skapas nya äventyr för barnen varje gång de beger sig ut med 

lådcyklarna på utflykt och att barnen ständigt får upptäcka nya platser på ett spännande sätt där de 

aldrig riktigt vet vad som ska hända. Variationen skapar stora möjligheter enligt förskolläraren och 

menar att utflykterna kan motverka uttråkning som hen annars anser kan förekomma bland barnen 

om de ständigt möter samma utemiljö varje dag (Villanueva Gran, aug, 2014).   

 

Lättman-Marsch, Wejdmark, Jacobsson, Persson och Ekblad beskriver hur barnens väg till olika 

platser kan bli ett äventyr och en möjlighet för barnen känna igen sig i sin omgivning vilket kan 

skapa en känsla av trygghet hos barnen. Författarna skriver att vissa förskolor köpt in lådcyklar för 

att skapa större tillgänglighet till naturen. En anledning till att dessa förskolor införskaffar lådcyklar 

handlar om att promenaden till vissa platser är tidskrävande. Lådcyklarna möjliggör en snabbare 

förflyttning och sparar ork hos barnen som de kan använda när de väl är framme på platsen för 

pedagogisk verksamhet enligt Lättman-Marsch m.fl. Eftersom lådcykeln skapar möjlighet för barnen 

att komma ut i skogen och eftersom personalen får motion genom att cykla kan den ses som ett 

hälsofrämjande verktyg. Lättman-Marsch m.fl. tar upp att personal, i förskolor med lådcyklar i 

verksamheten, menar att barnen erbjuds en mängd fördelar. När barnen får en förståelse för att cyklar 

kan fungera som ett bra transportmedel och ta en dit man vill med hjälp av pedalkraften kan detta 

bidra till en sund livsstil för barnen. Personalen i dessa förskolor menar även att de nu spontant kan 

förflytta sig med en stor barngrupp på utflykt utan att påverka miljön enligt författarna (2016, s. 44-

45).  

 

Ett annat fenomen som kan jämföras med lådcyklar är förskolebussar. Båda fenomenen beskrivs 

ibland som ”förskola på hjul” (Pilhem, 2015; Hellman & Sunnebo, 2009, s. 25) och kan även kopplas 

till benämningen mobil pedagogik. Begreppet mobil pedagogik presenteras av Hellman och Sunnebo 

(2009) inom förskolebussars verksamhet där grunden handlar om möjligheten att kunna erbjuda 

barnen en mängd lustfyllda lär- och lekmiljöer samt nya platser att uppleva och upptäcka på ett 

sinnesrikt sätt. Författarna menar att utmaningen inom denna pedagogik handlar om att skapa lärande 

utifrån situationer som fångar barnen där de är och där man uppmärksammar deras fascinationer. 

Hellman och Sunnebo presenterar förskolebussens intåg i svenska förskolor år 2007 och lyfter upp 

samhällets ständiga förändringar som lett till nya utmaningar inom förskolan; platsbrist, försämrad 
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psykisk hälsa hos barn, stillasittande, minskad utevistelse, nya krav och höga ljudnivåer. Författarna 

menar att förskola på buss skulle kunna vara en del av lösningen på dessa utmaningar (2009, s. 17-

29). Även Gustafson, van der Burgt och Joelsson (2017) presenterar mobil pedagogik inom 

förskolebussars verksamhet i en rapport från en kartläggning av mobila förskolor i Sverige 2017. 

Författarna lyfter fram två övergripande idéer om den mobila pedagogikens möjligheter; ett ökat 

lärande och välbefinnande genom utforskande av varierande lärandemiljöer i kultur och natur samt 

som verktyg för delaktighet och integration (2017, s. 3,5). Detta kan kopplas till förskolans läroplan. 

I Läroplan för förskolan står det att barnen ska ges förberedelse för delaktighet, medvetenhet om 

rättigheter inom ett demokratiskt samhälle, möjlighet att bekanta sig med lokalt kulturliv och 

möjlighet att lära känna sin närmiljö (LpFö98, 2016, s 11,12). Vidare bör utomhusvistelsen ge 

möjlighet till aktiviteter och lek i naturmiljö (2016, s. 7). Naturen beskrivs i intervjuerna från 

rapporten av Gustafson m.fl. som en ideal lärmiljö med positiva effekter för barns utveckling av 

kreativitet, motorik och koncentrationsförmåga. Gustafson m.fl. beskriver vidare den mobila 

pedagogiken som ett sätt att erbjuda barnen aktiviteter och lärandemiljöer utanför den ordinarie 

förskolans miljöer. I dessa miljöer finns det en ambition att utveckla förskolans pedagogik och ge 

barnen nya upplevelser. Denna mobila pedagogik benämns även av vissa deltagare i studien som en 

upplevelsepedagogik eller utepedagogik samtidigt som vissa menar att det är en vanlig 

förskolepedagogik med en ytterligare dimension; att kunna ta barnen till olika platser (2017, s.3, 5).  

Syftet med denna studie är att ur barns perspektiv och ur ett barnperspektiv undersöka vilka 

meningserbjudanden, i form av möjligheter och begränsningar, som lådcykeln kan ge barnen i 

förskolan. 

 

2.2 Lådcykel 
Lådcykeln kan även benämnas som lastcykel eller cargo bike. I denna studie kommer lådcykel att 

användas som benämning på de cyklar som undersöks. En lådcykel kan se ut på många olika sätt och 

uppfylla en mängd olika behov. Det som alla lådcyklar har gemensamt är att dessa består av en cykel 

som ram med ett lådliknande lastutrymme i fram eller bak och som kan användas för transport av 

olika slag. Det finns även olika typer av lådcyklar som är utrustade med antingen två eller tre hjul. 

Tvåhjulingarna har två hjul och finns i tre olika kategorier; frontlastade, mittlastade och baklastade. 

Trehjuliga lådcyklar har tre hjul och skapar därför en bättre stabilitet men dessa kommer inte upp i 

lika hög maxhastighet som en tvåhjulig lådcykel. Denna mer stabila lådcykel kan i lasten rymma upp 

till sex platser för barn eller 300kg nyttolast. Lådcyklarna finns antingen utan eller med elmotorer 

som verkar för att öka drivkraften (Andersson, 2017). I denna studie är det användningen av 

trehjuliga lådcyklar med elmotorer och med plats för fyra eller sex barn som undersöks. Nedan visas 

en lådcykel med plats för fyra barn på bild 1, och en lådcykel med plats för sex barn på bild 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Lådcykel använd i Ur och Skur förskola 

(bild tagen vi observationstillfälle 31/10-17) 
Bild 2. Lådcykel använd i Pedagogisk omsorgsverksamhet 

(bild tagen vid observationstillfälle 25/10-17) 
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ur barns perspektiv och ur ett barnperspektiv undersöka vilka 

meningserbjudanden, i form av möjligheter och begränsningar, lådcykeln kan ge barnen i förskolan. 

För att undersöka detta har två frågeställningar formulerats för att besvara syftet.      

 

Vilka möjligheter och begränsningar upplevelever barnen gällande lådcykeln?   

Vilka möjligheter och begränsningar erbjuder lådcykeln barnen utifrån ett barnperspektiv? 
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4. Tidigare forskning 
 

 

Tidigare forskning om lådcyklar i förskolan är eftersatt. Ett liknande fenomen har tidigare studerats; 

förskolebussar. Både bussen och lådcykeln används som ett verktyg i förskolan för att bland annat 

transportera barn och ta sig till olika fysiska miljöer utomhus för att bedriva pedagogisk verksamhet. 

Nedan delas tidigare forskning in i olika teman som kan kopplas till lådcykeln. Dessa teman har valts 

utifrån tidigare forskning om fenomenet förskolebuss då denna forskning inom många områden kan 

överensstämma med studiens valda fokusområde. Inom tidigare forskning om mobil pedagogik i 

form av verksamheter med förskolebussar finns det studier som tar upp den fysiska miljön utomhus 

och dess meningserbjudanden.        

 

 

4.1 Utomhusmiljö och meningserbjudanden/affordance 
Änggård beskriver inledande i sin studie om skogen som lekplats och om hur barn i förskolan behöver 

interagera med den fysiska omgivningen.  Författaren tar upp att barn använder sin motorik och alla 

sina sinnen för att utforska miljön som omger dem. Barn skapar ett förhållande mellan sig själv och 

den fysiska omvärlden genom att röra sig i den, klättra, springa och undersöka enligt författaren. De 

använder sin kropp för att mäta världen och för att uppleva sig själv. Affordance lyfts fram i texten 

och förklaras som ett begrepp som avser föremåls erbjudanden; hur människor uppfattar föremål i 

sin omgivning kopplas till vad föremålet erbjuder eller kan användas till. När ett föremål används av 

en människa blir det en del av kroppen, en typ av förlängning enligt Änggård (2009, s. 221-222). 

Änggårds studie syftar till att analysera hur barn i en förskola använder naturen och dess miljöer och 

material i sina sociala fantasilekar. I leken används naturens miljöer symboliskt och platser i skogen 

ges kulturella betydelser enligt författaren. Vidare menar Änggård att den fysiska miljön utomhus i 

naturen tycks erbjuda fantasi-, sago- och äventyrslekar där naturens material och miljöer har 

inflytande på leken. Författaren lyfter fram att möjligheten att se erbjudanden som naturmiljön ger 

bygger på erfarenhet och en vana att vistas i denna miljö, vilket kan skapa fler upptäckter av dessa 

erbjudanden. Naturmaterial är inte kodat och har inte bestämda användningsområden eller referenser 

till samhället vilket innebär att barnen själva måste tolka naturmaterialet och förmedla dessa 

tolkningar till varandra. Änggård menar att naturens fysiska miljöer och material erbjuder barnen 

större möjligheter för tolkningar och transformationer vilket i sin tur skapar mer utrymme för fantasi 

(2009, s. 221, 231-232). Szczepanski och Andersson tar upp det centrala i platsers 

meningserbjudanden och beskriver att platsen möjliggör en relation mellan fenomenet på platsen och 

individen. Platsen anses vara sekundär i och med att det i första hand handlar om att stanna upp och 

lära sig att se de möjligheter av erbjudanden som platsen har. Vidare beskriver författarna det centrala 

i förståelsen för miljö och samhälle och framhäver betydelsen i att befinna sig i landskapet för att 

härigenom skapa sammanhang och ekologisk medvetenhet (2015, s. 27, 39, 145). 

 

I en artikel av Harju och Rasmusson presenteras två studier från två olika tidpunkter där barns relation 

till och barns användning av platser utomhus, utifrån barns perspektiv, har studerats. Författarnas 

studie visar att utomhusmiljön är en viktig faktor i barnens vardagsliv, identitetsskapande och 

meningsskapande. Båda studierna visar, trots att 20 år gått mellan dem, överensstämmande resultat 

med varandra samt med tidigare forskning inom samma ämne. Författarna menar att dessa 

överensstämmande resultat påvisar ett nära samspel mellan social och fysisk miljö i barnens liv och 

att utomhusmiljön har en stor betydelse för barns lek, samvaro med vänner och utforskande av sin 

omgivning. Ett viktigt tema redovisas som ”den fysiska miljön och barns meningsskapande” där 
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barnen i båda studierna uttrycker en stark närhet till utomhusmiljön och berättar om möjligheterna 

som dessa platser medför. Barnens favoritplatser i studien kopplas till platser som exempelvis 

erbjuder samvaro med vänner, rekreation, spänning och sinnesupplevelser. I studien lyfts även dessa 

favoritplatser många gånger fram som platser där barnen har möjlighet att leka relativt ostört utan 

för mycket vuxeninsyn; exempelvis grönområden. De båda studierna visar enligt Harju och 

Rasmusson även resultat där barnen uppger att platser i närheten av deras hem ofta är viktiga och 

påverkar barnens känslor av trygghet och tillhörighet på ett positivt sätt (2013, s. 23-24, 27, 28).   

 

 

4.2 Mobil pedagogik 
Gustafson och van der Burgt har undersökt situationer som uppstår när ett traditionellt stationärt 

fenomen; förskolan, blir mobil. I artikeln beskriver författarna att mobiliteten påverkar förskolans 

organisation, aktiviteter och rutiner. Författarna beskriver hur det har skett en förändring avseende 

barns mobilitet i Sverige och beskriver hur stadsbarndomar blir allt mer vanliga och att barnens 

utrymmen i städerna krymper. Detta tillsammans med förändrade livsstilar har resulterat i att barn 

spenderar mer tid inomhus och mindre tid i stadens grönområden enligt Gustafson och van der Burgt. 

Vidare tar författarna upp att små barn är beroende av vuxna för att ges tillgång till utomhusmiljön, 

exempelvis genom bilskjuts från föräldrarna. En brist på aktiviteter i utomhusmiljön har en negativ 

påverkan på barnens psykiska och fysiska hälsa enligt Gustafson och van der Burgt. Med en mobil 

förskola menas enligt författarna en förskoleverksamhet som bedrivs på en buss och som på daglig 

basis förflyttar sig till olika destinationer i staden. Gustafson och van der Burgt tar upp hur den mobila 

förskolan introducerades i Sverige år 2006 för att bl.a. lösa platsbrist och för att ge barnen större 

tillgång till utomhusmiljön. Den mobila förskolan har ökat i popularitet då föräldrar ser att barnens 

ges större tillgång till grönområden och utomhusmiljöer samt mer fysisk aktivitet enligt författarna. 

I Gustafson och van der Burgts text problematiseras dock konsekvenserna av förskoleverksamhet på 

en buss och de menar att detta måste undersökas. Författarnas resultat visar att förskolebussars 

ständiga rörelse påverkar organiseringen av verksamheten.  Detta resulterar i en stor påverkan på 

barnens dagliga rutiner och aktiviteter samt påverkar barnens mobilitet inuti och utanför bussen. 

Samtidigt visade resultaten i texten att vuxna och barn själva skapade tid och rum för olika aktiviteter 

och samspel (2015, s. 201-202, 207-208).  

4.3 Naturen som lärmiljö 

Brodin ställer frågan om klassrummet måste vara en avgränsad yta eller om det även kan sträcka sig 

utanför dessa rum som är inramade med väggar och tak; om det kan vara en fysisk miljö utomhus 

som exempelvis skogen eller parken. Utomhuspedagogiken med sin koppling till lärande om miljö 

och natur ses som ett komplement till den traditionella undervisningen enligt Brodin. I texten tar 

författaren upp att naturen erbjuder en mängd kunskap och gratis material samt att barns vilja att 

utforska naturen ökar om de vistas i den. Ett annat erbjudande som tas upp i texten är att 

restriktionerna oftast är färre utomhus än inomhus vilket kan medföra att eleverna är mer avkopplade 

och känner sig mer bekväma. Brodin tar även upp att livliga barn ”passar bättre in” i miljön utomhus 

eftersom det finns en större tillåtelse att röra sig där. Aktiviteter utomhus förknippas ofta med lärande 

i naturen och om naturen vilket innebär att skogar eller parker kan fungera som klassrum.  Begreppet 

learning by doing som handlar om att lära genom att göra, tas upp i texten som en grundläggande idé 

inom utomhuspedagogiken. Denna idé stärker samspelet mellan fysiska upplevelser och teoretiska 

kunskaper. Informellt lärande tas upp i texten som det som sker utanför traditionella ramar som 

exempelvis klassrummet och anknyts till ett problembaserat lärande där verkliga situationer står som 
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grund. Brodin beskriver att en utbildning eller kurs med ett formulerat mål kan vara formellt lärande. 

Författaren menar att ett förflyttande av traditionella lärmiljöer till utomhusmiljöer skapar nya 

utmaningar och möjligheter för en verksamhet. Några fördelar som tas upp är att det går att ”tänja på 

ramarna” vilket enligt Brodin kan innebära att barn med svårigheter för formellt lärande bättre kan 

fungera och använda sina förmågor i en miljö där kraven inte är lika starkt formulerade. Författaren 

tillägger att detta ska ses som att lärandet anpassas efter individen och inte som att barnen inte lär sig 

lika mycket i miljön utomhus som inomhus (2011, s. 446-448, 450).  

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Barn behöver interagera med den fysiska omgivningen och använder sina sinnen och sin motorik för 

att utforska den miljö som omger dem. Barn skapar även ett förhållande till den fysiska omvärlden 

genom sin kropp genom att röra sig i omvärlden, springa och klättra. Utomhusmiljön är en viktig 

faktor i barnens identitetsskapande och meningsskapande och har även stor betydelse för barns lek, 

samvaro med vänner och utforskande av sin omgivning. Mobila förskolor har ökat i popularitet då 

föräldrar ser att barn ges större möjligheter till fysisk aktivitet och större tillgång till utomhusmiljön 

i dessa verksamheter. Studier visar att en brist på utomhusaktiviteter har en negativ påverkan på barns 

fysiska och psykiska hälsa. Mobil pedagogik påverkar förskolans organisation, aktiviteter och rutiner 

samtidigt som barn och vuxna själva skapar tid för samspel och aktiviteter inom dessa mobila 

förskolor.  

 

Den fysiska miljön utomhus lockar barnen till fantasi-, sago- och äventyrslekar. I och med att 

lekmaterialet utomhus inte är kodat skapar detta större utrymme för fantasi i barnens lekar. 

Restriktionerna är oftast färre utomhus än inomhus vilket kan medföra att barn är mer avkopplade 

och känner sig mer bekväma. ”Bokstavsbarn” eller livliga barn ”passar bättre in” i miljön utomhus 

eftersom att det finns en större tillåtelse att röra sig där. Begreppet learning by doing; att lära genom 

att göra är en grundläggande idé inom utomhuspedagogiken, som stärker samspelet mellan fysiska 

upplevelser och teoretiska kunskaper. Utomhuspedagogiken med sin koppling till lärande om miljö 

och natur ses som ett komplement till den traditionella undervisningen i ett klassrum. Informellt 

lärande tas upp som det som sker utanför klassrummet och har anknytning till problembaserat lärande 

där verkliga situationer står som grund för lärandet. Utomhuspedagogik kan även innebära att barn 

med svårigheter för formellt lärande bättre kan fungera och använda sina förmågor i en miljö där 

kraven inte är lika starkt formulerade. Detta ska ses som att lärandet anpassas efter individen och inte 

som att barnen inte lär sig lika mycket i miljön utomhus som inomhus. För att kunna se naturmiljöns 

erbjudanden bör man vistas i den och skapa erfarenhet vilket i sin tur leder till fler upptäckter. 

Begreppet meningserbjudanden kan användas för att kunna se vilka möjligheter platser har, för att 

kunna göra det är det viktigt att lära sig att stanna upp för att se dessa erbjudanden. Det är även viktigt 

att vistas i miljöer och samhället för att förstå dem, och därigenom skapa en ekologisk medvetenhet. 

Affordance förklaras som ett föremåls erbjudanden och hur människor kopplar föremål i sin 

omgivning relaterat till deras erbjudanden eller vad föremålen kan användas till.    
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5. Teoretiska utgångspunkter 
 

 

I denna studie undersöks lådcykeln och dess meningserbjudanden för barn i förskolan. För att på ett 

nyanserat sätt kunna undersöka vilka erbjudanden som lådcykeln kan ge barnen har materialet 

analyserats med begreppen meningserbjudande, barns perspektiv och barnperspektiv. 

5.1 Meningserbjudande/affordance 

Begreppet affordance är myntat av Gibson (1979). Begreppet avser vad miljön kan erbjuda på både 

gott och ont. Erbjudandena i miljön och människan hör ihop enligt Gibson. Affordances kan vara 

både psykiska och fysiska och finns i miljön som exempelvis verktyg eller objekt, men kan även 

finnas i människan. Människor kan se på affordances på olika sätt och detta måste ses i relation till 

det som det är till för. En fåtölj kan exempelvis erbjuda olika saker till ett barn respektive en vuxen 

beroende på hur hög eller låg fåtöljen är. Affordance kan erbjuda olika saker till olika människor och 

exempelvis vara relaterat till storleken på den som brukar den enligt Gibson. Luft tas även upp som 

ett exempel vilket kan möjliggöra att andas. Luft kan även när den är fri från dimma erbjuda god sikt 

samt möjliggöra för illaluktande dofter att sprida sig. Ett objekts affordances varierar stort enligt 

Gibson och det finns både positiva och negativa affordances. Exempelvis kan en viss typ av föda 

erbjuda näring för ett djur, medan det för ett annat djur kan vara giftigt (1979, s. 127-128, 130-131, 

137). Änggård lyfter fram affordance som ett begrepp som avser föremåls erbjudanden; hur 

människor uppfattar föremål i sin omgivning kopplas till vad föremålet erbjuder eller kan användas 

till (2009, s. 221). Qvarsell använder sig av begreppet affordance inom pedagogiska sammanhang 

och översätter det till meningserbjudande. Författaren menar att meningserbjudanden möjliggör en 

förståelse för barns möjlighet att utöva inflytande och framhäver vikten av en inbjudande miljö och 

att den fysiska miljön har betydelse för deras samvaro (2011, s. 68).   

 

Balldin (2006) beskriver analysverktyget och begreppet meningserbjudande och benämner det även 

som erbjudande genom ett meningsfullt handlingssätt. Meningserbjudande eller erbjudande ses 

enligt författaren som det som skapar en skiljelinje mellan individens intressen och dess tidigare 

erfarenheter samt kulturella ramar i omvärlden.  Balldin tar upp begreppets ursprung där det benämns 

som affordance och hur det sedan har utvecklats och använts med varierande betydelser. Affordance 

handlar om de erbjudanden som finns i den fysiska och sociala miljön och används i relationen mellan 

människan och omvärlden. Balldin beskriver begreppets utveckling och hur meningserbjudanden 

även tolkas som kopplat till individens lärande. Det handlar om att bli kunnigare och klokare om 

sådant som finns i ens omvärld och därmed kunna handla i den och begripa sig på den (2006, s. 22-

23).  

 

Szczepanski och Andersson (2015) menar att det i lärande- och undervisningstraditioner är viktigt 

att ta vara på platsers handlingsutrymmen, vilket författarna även benämner som affordance. 

Begreppet affordance innebär enligt texten de möjligheter och begränsningar som fenomen och 

lärmiljöer erbjuder. Författarna lyfter fram att handlingsutrymme och direktkontakt i människans 

relation till sin omgivning är något som framställs som betydelsefullt inom begreppet affordance. 

Resurser i miljön är inte neutrala utan skänker mening åt människans tidigare erfarenheter som även 

kan vara värdefulla i mötet med nya miljöer. I en meningsskapande process är det dessa erfarenheter 

som blir viktiga genom att mening skapas genom handling i olika sammanhang. Vidare lyfter 

Szczepanski och Andersson att affordance innebär olika erbjudanden eller möjligheter om interaktion 
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och att dessa erbjudanden kan vara aktiviteter eller egenskaper hos föremål som kan leda till 

interaktiva handlingar. Författarna beskriver även andra perspektiv på begreppet handlingsutrymme 

där detta kopplas till människans intresse till en plats och dess utformning och intentioner. Utifrån 

detta kan människan relatera till de handlingsutrymmen som erbjuds i miljön enligt Sczcepanski och 

Andersson. Handlingsutrymmena blir svaren på vad en miljö kan erbjuda eller begränsa (2015, s. 

131-132, 144).  

 

 

5.2 Barns perspektiv och barnperspektiv 
Arnér och Tellgren beskriver hur begreppet barnperspektiv har många definitioner. En av dessa 

definitioner är föränderlig och definieras olika beroende på sociala, kulturella och historiska 

förhållanden i ett visst samhälle enligt författarna. En annan definition av begreppet barnperspektiv 

som Arnér och Tellgren tar upp ”handlar konkret om hur världen ser ut ur ett barns synvinkel”, vad 

barnen upplever, känner, hör och ser (2006, s. 33).   

 

Karlsson (2008) beskriver att det finns en växelverkan mellan barns perspektiv och barnperspektiv i 

förskolans pedagogiska verksamhet och menar att denna växelverkan bör problematiseras. 

Författaren tar upp att det finns två synsätt som skiljer sig åt när barn betraktas vilket därmed avgör 

hur barn bemöts; human beings eller human becomings. Om barnen betraktas som human beings 

anses barnen vara aktiva sociala aktörer och kompetenta sociala medskapare av deras omgivande 

sammanhang och därmed kan ett närmande ske av barns perspektiv inom detta synsätt enligt 

Karlsson. Vidare menar författaren att barn inom detta synsätt ses som medmänniskor innefattande 

förmåga och intentioner till mening samtidigt som att barnen inte innehar samma verbala förmåga, 

begreppsapparat eller kroppslig förmåga som en vuxen människa. Barndomen inom detta synsätt blir 

framträdande och har stor betydelse och egenvärde som kan generera kunskapsutveckling enligt 

Karlsson. Genom barns eget deltagande och samspel som utvecklas med andra, barn som vuxna, lär 

sig barn i olika sammanhang vilket även skapar förutsättningar för lärande inom förskolan enligt 

författaren. Barns röster och syn på den fysiska miljön kan belysa barns villkor inom förskolans 

verksamhet som är av betydelse för barnen enligt Karlsson. Barns vardag med villkor som utvecklas 

är enligt författaren viktigt att synliggöra eftersom att detta tillsammans med barns egen kultur ger 

förutsättningar som påverkar barns lärande (2008, s. 64-65). 

 

Arnér och Tellgren beskriver att när begreppet barnperspektiv används så måste detta betyda att både 

se barnet och ha barnet i åtanke. Detta bör resultera i att en vuxen även försöker se på situationer 

utifrån barnets synvinkel och därigenom ta beslut eller göra åtgärder som ser till barnets bästa enligt 

författarna. Det handlar om en strävan efter att förstå barnet genom att lyssna och skaffa sig en 

uppfattning. Ett barnperspektiv strävar efter att barn ska bli synliga och står inte i motsats till ett 

vuxenperspektiv enligt Arnér och Tellgren eftersom ett barn aldrig kan ses som frikopplade från 

föräldrar eller andra vuxna i deras närhet. Det är viktigt med samtal mellan barn och vuxna enligt 

författarna för att vuxna ska kunna komma närmare barnens perspektiv och förstå dem. Barns 

perspektiv handlar om barnens egna föreställningar om sina liv enligt Arnér och Tellgren. Det kan 

exempelvis handla om att se ur barnens egen synvinkel eller hur barnen ser på världen med deras 

ögon. Författarna menar att vuxna inte helt och hållet kan förstå barns perspektiv men att vuxna 

genom samtal med barn kan ges en liten förståelse hur barnet ser på saker med sina ögon och hur det 

enskilda barnet ur sitt perspektiv betraktar världen (2006, s. 34, 36-37, 40). Att närma sig ett barns 

perspektiv handlar om att försöka förstå hur barnet ser på något och hur det visar sig för barnen samt 

försöka förstå deras meningsuttryck och intentioner enligt Johansson (2004). Författaren ställer 
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frågan om det som visar sig för barnet även kan göra det för pedagogen eller forskaren. Johansson 

tar upp att en förutsättning för att förstå människor handlar om att interagera och kommunicera med 

dem och delta i deras världar. När vi studerar en värld så är vi alltid en del av den med egen förståelse 

och erfarenhet enligt författaren eftersom vi inte kan kliva ur den egna kroppen och in i en annans. 

Detta innebär enligt Johansson att en vuxen aldrig fullt kan förstå barnets perspektiv (2004, s. 42, 

44).        

5.3 Tolkning av teoretiska begrepp 

I denna studie kommer begreppet meningserbjudanden användas och tolkas som kopplat till ett 

föremåls erbjudanden i form av möjligheter och begränsningar för individen, i detta fall vilka 

meningserbjudanden som lådcykeln uppfattas skapa för barnen.  Begreppet barnperspektiv kommer 

i denna studie tolkas och användas som kopplat till när en vuxen försöker se på situationer utifrån 

barnens synvinkel där den vuxna strävar efter att förstå barnet och agera för barnets bästa och 

synliggöra barnet. I denna studie avser detta personalens uppfattningar om vilka meningserbjudanden 

lådcykeln erbjuder barnen. Begreppet barns perspektiv kommer i denna studie tolkas och användas 

kopplat till barns egna föreställningar om sitt liv, hur barnen ser på världen med sina ögon. I denna 

studie avser det barnens intervjusvar där de uttrycker sina uppfattningar om lådcykeln.      
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6. Metod 
 

 

6.1 Kvalitativ metod 
Eftersom studiens syfte är att undersöka lådcykeln i förskolan där frågeställningarna handlar om att 

ta reda på vilka meningserbjudanden som den kan ge barnen har en kvalitativ undersökning utförts. 

Att använda sig av en kvalitativ metod innebär att beskriva egenskaper hos något och hur någonting 

är utformat, om hur man ska karaktärisera och gestalta något (Larsson, 2011, s.7).  Kvalitativa 

intervjuer och observationer har genomförts för att besvara frågeställningarna och därigenom uppnå 

studiens syfte. För att få en nyanserad bild av vilka meningserbjudanden lådcykeln kan ge barnen 

har kvalitativa intervjuer genomförts med personal för att komma åt detta ur ett barnperspektiv samt 

barnintervjuer för att komma åt barns perspektiv. Observationerna genomfördes för att komplettera 

intervjuerna samt för att få en inblick i användandet av lådcykeln och närma sig barnens perspektiv. 

Johansson och Svedner beskriver att genom användning av flera metoder kan ett säkrare resultat 

uppnås. Författarna menar att detta kan bidra till att hitta samband som i sin tur leder till ett bredare 

underlag för slutsatser. Vidare kan detta även bidra till att analysarbetet kan komma åt 

problemställningen på ett bättre sätt samt upptäcka sådant som annars kan ha förbisetts. Genom att 

använda sig av två eller flera metoder anser Johansson och Svedner att detta kan ge en bättre 

förståelse för studiens undersökningsområde (2001, s. 18). 

 

 

6.2 Urval och avgränsningar 
För att få en nyanserad bild av lådcykeln i förskolans verksamhet genomfördes intervjuer med både 

barn och vuxna samt observationer. Två verksamheter undersöktes; en förskola och en verksamhet 

med pedagogisk omsorg som båda dagligen använder sig av lådcyklar i verksamheten. Studien 

genomfördes i en större stad och i en mindre stad i mellersta Sverige. Efter många försök att få tag 

på förskolor i den större staden i mellersta Sverige som jobbar med lådcykeln i verksamheten 

resulterade det i att endast en verksamhet hittades. Denna verksamhet är en pedagogisk 

omsorgsverksamhet som bedrivs av dagmammor med lång erfarenhet och som följer förskolans 

läroplan.    

 

Citat har valts ut från både barn och vuxna samt utdrag från observationer från respektive verksamhet. 

Vissa citat har valts ut för att ge en nyanserad bild av vilka meningserbjudanden som lådcykeln kan 

ge barnen. Vissa citat kommer från barnen för att synliggöra barns perspektiv samt från personalen 

där de beskriver meningserbjudanden för barnen ur ett barnperspektiv.     

 

 

6.3 Deltagare och undersökningsmaterial 
Intervjudeltagarna i den pedagogiska omsorgsverksamheten bestod av fyra barn och en vuxen. För 

att få en nyanserad bild av barnens upplevelser av lådcykelns meningserbjudanden valdes de barn ut 

som bäst kunde kommunicera och göra sig förstådda genom tal, därför valdes de äldsta barnen ut i 

en övervägande ung barngrupp. Den vuxna informanten är en dagbarnvårdare som har många års 

erfarenhet av pedagogisk omsorgsverksamhet och som även arbetat i förskolan samt använt sig av 
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lådcykeln i verksamheten sedan tre år tillbaka. I denna verksamhet använde dom sig av två olika 

sorters lådcyklar; en med plats för fyra barn, samt en med plats för sex barn som bilderna nedan visar.  

 

 

 

Den andra verksamheten är en Ur och Skur förskola i en mindre stad i mellersta Sverige. En 

förskollärare som arbetat i 25 år och som varit med och startat upp verksamheten samt arbetat med 

lådcyklar sedan 2011 intervjuades. Intervjudeltagarna i förskolan bestod av fyra barn och en vuxen. 

Här valdes de äldsta barnen ut för intervjuer av samma anledning som tidigare. På denna förskola 

använde sig verksamheten av cyklar med plats för fyra barn i lådan. För att utöka platserna för barnen 

så kopplades även vagnar på bakom lådcyklarna med plats för två barn. Nedan visas bilder på dessa 

cyklar och vagnar.   

 

 

I verksamheterna undersöktes användandet av lådcykeln genom observationer. I den pedagogiska 

omsorgsverksamheten deltog sex barn i åldrarna 2-4 år i observationen. I Ur och skur förskolan 

deltog 8 barn i observationen i åldrarna 3-5 år.  

Bild 3. Lådcykel använd i pedagogisk 

omsorgsverksamhet. Bild tagen vi observation 25/10-17. 

  

Bild 4. Lådcykel använd i pedagogisk omsorgsverksamhet. 

Bild tagen vi observation 25/10-17. 

  

Bild 5. Lådcykel använd i Ur och skur förskola. Bild tagen vid 

observation 31/10-17. 

  

Bild 6. Lådcykel och vagnar använda i Ur och 

skur förskola. Bild tagen vi observation 

31/10-17. 
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6.4 Insamlingsmetod 
Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa metoder; observation och intervjuer av både barn och 

vuxna. Vid konstruktionen av frågorna valdes en semi-strukturerad intervjuform ut där fem frågor 

formulerades till både barn och vuxna som sedan under intervjuerna fylldes ut med följdfrågor. Olika 

frågor ställdes till barn respektive vuxen utifrån studiens syfte. I barnintervjuerna användes bilder 

som stöd i barnens berättande för att undvika en förhörsliknande situation där barnet skulle känna 

obehag. Observationen genomfördes med fältanteckningar.  

6.4.1 Intervju   

Intervju som metod är i normalfallet ett samtal mellan två eller fler personer. Intervjuer kan vara 

strukturerade med fasta frågor eller med öppna frågor där informanterna friare kan utforma svaren. 

En intervju avser att ställa frågor till informanten om dennes uppfattningar eller åsikter (Hwang & 

Nilsson, 2011, s. 82-83). Johansson och Svedner (2001) tar upp två olika typer av intervjuer; 

Strukturerad och kvalitativ där den första bygger på fasta frågor och ofta fasta svarsalternativ och 

den andra som varierar frågorna och som inte har fasta svar men fasta frågeområden. Författarna 

menar att den kvalitativa intervjun exempelvis lämpar bäst för att undersöka barns värderingar och 

attityder eller vuxnas förhållningssätt. Den kvalitativa intervjun är mest lämpad som huvudmetod 

inom ett examensarbete på ett lärarprogram enligt Johansson och Svedner eftersom metoden ger 

information med direkt relevans för yrket genom insikter och uppfattningar från informanten. Enligt 

Johansson och Svedner är det viktigt att formulera frågor som belyser informantens uppfattningar 

genom att undvika att fråga om abstrakta begrepp och istället formulera frågor där informanten får 

berätta, eller ge exempel (2001, 24-25, 28).    

6.4.2 Barnintervju 

Barnintervjuer ses enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) som ett redskap för att 

utveckla barnens förståelse för sin omvärld samt som ett redskap för pedagogisk utveckling. 

Författarna belyser en utgångspunkt för boken som bygger på att barnens tänkande har betydelse för 

vad de uppfattar och förstår. Genom utmaningar och erfarenheter i förskolans verksamhet påverkas 

barnens sätt att tänka enligt författarna som även menar att verksamheten formar barns omvärld. För 

att förstå barnens tänkande måste sammanhangen där barnen skapar sina föreställningar tas hänsyn 

till enligt Doverborg och Pramling Samuelsson. Barnintervjuer handlar enligt författarna om att 

pedagoger ska bli bättre på att närma sig barnens tankevärldar för att därigenom skapa en bättre 

anpassad verksamhet för barnen (2000, s 8). Johansson (2003) beskriver det ansvar som medföljer 

när en forskare försöker närma sig barns perspektiv och menar att barn inte har samma kunskaper 

som en vuxen om vad forskning är. Vidare menar författaren att barnen är i en underordnad position 

där deras möjligheter att hävda deras integritet är begränsad, speciellt när det kommer till de yngsta 

barnens deltagande där det är svårt för forskaren att direkt från barnen ges samtycke om deras 

deltagande. Med detta i åtanke bör denna typ av forskning präglas av en respekt för barnen genom 

att vara uppmärksam och lyhörd på om barnet verkar uppleva forskaren som integritetskränkande 

eller störande. Denna lyhördhet är även viktig gentemot barnet när materialet analyseras och ställs 

samman och där resultaten presenteras på ett respektfullt sätt. Johansson anser även att det är viktigt 

att problematisera att barnen har en underordnad position i samhället och att makt är närvarande i 

alla processer, särskilt i studier med barn. Genom att få barnen att känna sig delaktiga i 

forskningsprocessen kan makt ges till barnen enligt författaren. Detta genom att information om 

frivillighet informeras till barn på samma sätt som till vuxna samt att strategierna för forskningen bör 

anpassas efter barnens olikheter. Vidare lyfter Johansson fram att det finns flera barnperspektiv och 
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att det i och med detta ligger ett ansvar på forskaren att ta ställning till vilka eller vilket perspektiv 

som framhävs i forskningen (2003, s. 45,46).  Cederborg tar upp barnkonventionens artikel 12 som 

understryker varje barns rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör dem. När ett 

utredningsarbete pågår menar författaren att det finns en samhällsambition att sätta barns perspektiv 

i situationer som rör dem. Ett barnperspektiv utgår från respekten för barnets integritet och 

människovärde samt att barnen ska betraktas som experter på deras egna situationer. Vidare menar 

Cederborg att detta innebär att vuxna ska sträva efter att förstå barnet och synliggöra barnets åsikter. 

När en intervju med ett barn genomförs så menar författaren att öppna frågor ska ställas och 

intervjuaren får inte påverka barnet att berätta saker som den har föreslagit. Intervjuns yttre miljö 

kan påverka vid barnintervjuer och det är viktigt att skapa trygga förutsättningar för barnet där miljön 

dels bör vara barnanpassad samt att det bör vara begränsat med närvarande personer enligt 

Cederborg. Rummet som intervjun utförs i bör vara avskilt och bekvämt utan distraktioner. Det är 

även att rekommendera att inte skapa onödig distans genom att sitta mitt emot varandra (2000, s. 17, 

19, 45-46).    

6.4.3 Observation  

Att genomföra en observation innebär att en iakttar specifika saker som sker utifrån ett 

utanförstående perspektiv där observeraren inte griper in i det som händer (Hwang & Nilsson, 2011 

s. 81). Fältanteckningar bygger på observation och är de anteckningar som observatören skriver 

under fältarbetet där observatörens erfarenheter som hen möter i fältet dokumenteras. Det som 

dokumenteras är vad observatören tänker, ser och hör under observationen i fältarbetet eller i 

anslutning till det. Det är viktigt att observatören hittar en balans mellan att skapa bra anteckningar 

och samtidigt fånga verkligheten som observeras. I omedelbar anslutning till observationen kan det 

vara bra att skriva mer kommentarer genom nyckelord eller korta citat som sedan används för att 

fylla ut anteckningarna. Det är viktigt att i så nära anslutning som möjligt komplettera anteckningarna 

för att på bästa sätt minnas (Näsman, 2009, s. 2, 5). 

 

 

6.5 Genomförande 
I observationen genom fältanteckningar vid den pedagogiska omsorgen spelades kommentarer in 

genom ljudupptagning på en mobil. Observatören använde sig av ett headset för att kunna tala in 

kommentarer samtidigt som hen följde med på egen cykel under lådcykelturerna. Observationen tog 

plats under en färd mellan två olika destinationer där barnen satt i lådcykeln. Verksamheten hade två 

cyklar, men endast en av dessa observerades vid tillfället. Observationen med fältanteckningarna 

påbörjades när barnen började klättra in i eller få hjälp in i vagnarna och avslutades tio minuter senare 

när barnen anlänt till destinationen. Observatören intog en passiv roll under färden.  

 

Observationen i Ur och skur förskolan gick övervägande till på samma sätt som vid pedagogiska 

omsorgen. Observationerna genom fältanteckningar utfördes under verksamhetens förberedelse för 

färd och färden till och från en plats som de vistades på under en förmiddag. Kommentarer spelades 

in med headset längs vägen till platsen. Under observationen fick respondenten en egen lådcykel att 

färdas med tillsammans med de tre andra lådcyklarna. Observatörens lådcykel färdades utan barn i 

lådan på väg till platsen och med två barn i lådan på väg tillbaka till förskolans lokaler. Under färden 

tillbaka användes inget headset för fältanteckningar då observatören med alla sina sinnen ville 

fokusera på situationen med barnen i lådan. Första observationen påbörjades på gården när cyklarna 

ställdes i ordning för färd och avslutades när lådcyklarna kommit fram till platsen, en passiv roll 

intogs vid första tillfället. Under andra observationstillfället längs vägen tillbaka blev observatörens 
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roll mer deltagande eftersom hen hade barn i sin låda och själv fick uppleva hur en färd kan se ut. 

Observatören fick tillfälle att interagera med barnen under färden. Observationerna vid detta tillfälle 

pågick sammanlagt under 30 minuter. Fem minuter per färd och 10 minuter inför och efter färden.  

 

Vuxenintervjuerna tog ca.20 minuter vardera och barnintervjuerna fem minuter. Intervjuerna vid den 

pedagogiska omsorgsverksamheten tog plats i deras lokal. Både barnintervjuerna och intervjun med 

dagbarnvårdaren genomfördes på samma ställe; något avskilt vid ett långbord i verksamhetens 

matsal. Barn- och vuxenintervjuerna skiljde sig en del åt i utförandena. Vid intervjuerna som 

genomfördes med barnen användes öppna frågor som grund där barnen fick ”berätta” om 

upplevelser. Ja och nej frågor försökte undvikas. Vid barnintervjuerna placerades barnet vid sidan 

om intervjuaren för att motverka en onödig distans. Färgpennor och vita papper lades fram till barnen 

för att lätta upp stämningen och för att komma ifrån en förhörsliknande situation. Intervjun inleddes 

med en fråga angående om barnet tyckte det var okej att intervjun spelades in. Alla barnen sa ja till 

detta. Det förklarades för barnen om hur intervjun skulle gå till och att barnet när som helst fick säga 

till om det inte orkade prata mer. Vid barnintervjuerna användes en utskriven bild på när några av 

barnen i verksamheten åker i lådcykeln för att underlätta det för barnen att berätta om lådcykeln 

genom bilden som underlag. Bilden låg framför barnet under hela intervjun för att kunna användas 

som hjälpmedel i vissa frågor. Intervjun inleddes med att barnet fick berätta om bilden. Fem frågor 

hade strukturerats som teman i intervjuerna för att lättare undvika att komma på sidospår. Mellan de 

strukturerade temafrågorna varvades det med följdfrågor för att följa upp barnens svar och bygga 

vidare på dessa. Efter alla frågor fick barnen möjlighet att berätta något mer eller välja att avbryta 

intervjun. Färgpennorna och ritandet med dessa fångade ibland barnets uppmärksamhet vilket delvis 

störde. Vid intervjun med dagbarnvårdaren satt personen som intervjuade och dagbarnvårdaren mitt 

emot varandra. Dagbarnvårdaren fick ta del av ett utskrivet papper en stund innan intervjun för att 

förbereda sig på frågorna. Fem temafrågor användes som underlag och följdes upp med följdfrågor. 

 

Intervjuerna på Ur och Skur-förskolan genomfördes i deras lokaler i ett avskilt rum. En gruppintervju 

genomfördes först i samband med barnens lunch där ämnet diskuterades tillsammans för att sedan 

genomföra enskilda intervjuer med barnen. Fem barn deltog i gruppintervjun och fyra av dessa ville 

vara med på enskilda intervjuer efter lunchen i samma rum. Gruppintervjun inleddes med en fråga 

angående om barnen tyckte det kändes okej att samtalet spelades in under matsituationen, vilket de 

gav godkännande till. En inledande fråga ställdes öppet för att sedan dela ut ordet till barnen en och 

en för att skapa talutrymme för alla denna följde sedan upp med frågor. Gruppintervjun verkade som 

en uppvärmning för barnen och avslutades när de började bli ofokuserade och inte längre verkade 

intresserade av att fortsätta prata om lådcykeln. Gruppintervjun tog ca.10 minuter. Barnen som sedan 

deltog i de enskilda intervjuerna fick själva bestämma hur de skulle sitta i rummet. Detta för att de 

skulle känna sig så pass bekväma som möjligt. Alla barnen valde platser i anslutning till ett bord. På 

samma sätt som vid tidigare enskilda barnintervjuer förbereddes bordet med pennor och en utskriven 

bild från när barn i deras verksamhet åker i en lådcykel. Vid dessa barnintervjuer användes inte vita 

papper till barnen eller färgpennor att rita med utan de fick istället möjlighet att rita med svarta pennor 

på bilden som användes som diskussionsunderlag. Detta gjorde att barnen inte tappade fokus på 

samma sätt som när de ritade fritt med färgpennor på vitt papper, annars utfördes barnintervjuerna 

på samma sätt som vid tidigare barnintervjuer vid den pedagogiska omsorgsverksamheten. Intervjun 

med förskolläraren utfördes vid denna förskola i ett enskilt rum som användes som personalrum och 

genomfördes förutom detta på samma sätt som vid tidigare intervju med dagbarnvårdaren.        
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6.6 Bearbetning av material  
Intervjuerna spelades in med ljudupptagning för att sedan transkriberas under samma dag som dessa 

genomfördes för att kunna redovisas så noggrant som möjligt. Kommentarer kunde därigenom delges 

om barnens berättande och sedan skrivas till för att lättare kunna komplettera intervjun och sedan 

lättare kunna analysera den data som blev. När alla barnintervjuer transkriberats så kategoriserades 

svaren i olika teman. Intervjuerna spelades in på mobil, och överfördes till dator innan transkribering 

genomfördes. Materialet raderades från mobilen.  

 

Observationerna genom fältanteckningar genomfördes under en dag vid pedagogiska omsorgen och 

under en dag vid Ur och Skur förskolan. Fältanteckningarna kompletterades och skrevs ner under 

samma dag som dessa utfördes för att få en noggrann bild av observationen och för att motverka att 

detaljer glöms bort. Fältanteckningarna användes för att komplettera intervjumaterialet och för att få 

en inblick i hur verktyget används i praktiken och därigenom närma sig dess meningserbjudanden ur 

ett barns perspektiv och ur ett barnperspektiv. Fältanteckningarna spelades in som kommentarer med 

hjälp av ljudinspelning på en mobil. Ljudfilerna överfördes till dator för att därigenom transkriberas. 

Ljudfilerna raderades från mobilen.  

 

Alla ljudinspelningar transkriberades och författarens frågor fetmarkerades för att sedan skrivas ut. 

Utskrifterna lästes igenom flera gånger för att kunna avläsa olika teman i svaren. Kategorier skapades 

som beskrev svarens karaktär, exempelvis barnens upplevelser eller fördelar. Under arbetets gång 

förändrades kategorierna något och en del kategorier plockades bort eller slogs ihop och ändrade 

namn för att på bästa sätt kunna spegla forskningsfrågorna. När kategorierna var fastställda 

sammanställdes alla svaren under rubriker med namn på kategorierna i studiens resultat- och 

analysavsnitt. Några citat fördes in i texten från både personal och barn i detta avsnitt. Även 

fältanteckningar och foton fördes in för att komplettera vissa citat eller svar. När alla resultaten var 

sammanställda fördes de teoretiska begreppen in för att analysera resultatet.    

 

                  

6.7 Forskningsetiska aspekter 
Genom en medgivandeblankett samt ett informationsblad om studien som skrevs ut och delades ut 

till barnens anhöriga söktes medgivande för barnens deltagande. För att skydda deltagarna har alla 

uppgifter där barn eller vuxna kan identifieras tagits bort eller fingerats. Personalen i respektive 

verksamhet fick även ta del av informationsbladet samt skriva under en medgivandeblankett.  

 

Det finns en forskningsetik som innebär att författaren måste visa hänsyn och respekt. I en studie där 

människor deltar måste denna bestå av respekt för deltagarna. Syftet med studien måste informeras 

till deltagarna som inte på något sätt får föras bakom ljuset. För att kunna uppnå denna respekt ska 

deltagarna fått tillfälle att ge ett informerat samtycke för sin medverkan som de när som helst har rätt 

att avbryta utan några konsekvenser. Vidare anvisningar som måste följas inom forskningsetiken kan 

delas upp i fem punkter. Den första punkten handlar om att en rättvis och begriplig beskrivning av 

studiens metod och syfte ska informeras till deltagarna. Vidare ska deltagarna ges möjlighet att ställa 

frågor om studien och även ges sanningsenliga svar på dessa. Den tredje punkten tar upp samtycke 

vilket innebär att deltagarna måste upplysas om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan 

konsekvenser. Fjärde punkten tar upp vikten av konfidentialitet och att ingen deltagare eller 

verksamhet ska kunna identifieras. Sista punkten handlar om att målsman måste informeras och 

tillfrågas om medverkan i fallet där deltagaren är omyndig (Johansson & Svedner, 2001, s. 24). Även 

Hwang och Nilsson tar upp grundläggande etiska frågor vid forskning och tar upp de etiska principer 
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som gäller vid svensk forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att information ska delges till informanterna om 

undersökningens syfte, samt att deras deltagande är frivilligt och rätten att hoppa av undersökningen. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma om sin medverkan och när det 

handlar om omyndiga deltagare skall, förutom samtycke från dem, ett samtycke från vårdnadshavare 

ges. Konfidentialitetskravet avser deltagarnas uppgifter och att dessa ska behandlas med 

konfidentialitet och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Den sista principen som Hwang 

och Nilsson tar upp är Nyttjandekravet som avser att uppgifterna som samlas in endast får användas 

för forskningens ändamål (2011, s 87).    

      

  

6.8 Reliabilitet och validitet 
Bell och Waters tar upp hur ett avgörande om ett resultats reliabilitet handlar om att mäta i vilken 

utsträckning ett tillvägagångssätt kan ge samma resultat om det skulle genomföras på samma sätt 

under ett annat tillfälle med samma omständigheter (2016 s.132). För att ge en nyanserad bild av 

användandet av lådcyklar har två verksamheter undersökts. Med tanke på studiens syfte och 

omfattning, går det inte att göra anspråk på en generalisering. Studien undersöker det som i syftet 

angetts att undersökas och har därigenom en god validitet. Observationerna som utfördes under en 

dag och materialet kan inte anses som definitivt för hur det ser ut i andra förskolor med lådcykeln 

som verktyg, men det ger en bild av hur det kan se ut och vilka meningserbjudanden som kan ta sig 

i uttryck genom verktyget. Bell och Waters tar även upp hur resultat kan innehålla vissa skevheter. 

Detta eftersom att intervjuaren kan påverka den som intervjuas på ett omedvetet sätt. Tolkningar 

förekommer även av den intervjuades svar vilket kan skapa skevheter enligt författarna. Det är viktigt 

att intervjuaren är medveten om att hen kan vara påverkad av egna åsikter och uppfattningar vilket 

måste tas hänsyn till vid intervjuer och tolkningar av dessa för att undvika att detta påverkar resultaten 

(2016, 199-200).       
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7. Resultat och analys 
 

Nedan har avsnittet delats in i olika teman utifrån forskningsfrågorna där begreppen 

meningserbjudanden, barnperspektiv och barns perspektiv implementeras in som teoretiska begrepp 

för att besvara studiens forskningsfrågor och därigenom syftet. Resultatet som analyseras består av 

barnintervjuer, intervjuer med personal samt fältanteckningar och bilder från observationerna vid 

båda verksamheterna. Barnens svar är inte numrerade utifrån respektive barn eftersom att detta inte 

ansågs relevant för studien utan benämns som ”barn” eller ”barnen”. Vid enstaka tillfällen nämns 

barn som ”barnet vid (den specifika verksamheten)” när deras svar är specifikt för respektive 

verksamhet. Svaren från personalen i respektive verksamhet benämns som ”personalen” när det inte 

har någon relevans vem av dem som svarar och ibland som ”förskolläraren” eller ”dagbarnvårdaren” 

när svaren är specifika för respektives verksamhet.   

7.1 Tidsmässiga aspekter och transportmedel 

Vid båda intervjuerna med personalen kom det fram att lådcykeln erbjuder tidsmässiga aspekter 

genom att verksamheten spar tid och hinner med mycket under en dag. Dagbarnvårdaren menar att 

deras verksamhet hinner besöka två eller tre olika platser per dag. Förskolläraren beskriver att 

lådcyklarna spar enormt med tid när det handlar om att transportera barn och att en utflykt som tar 

upp emot 50 minuter att gå maximalt tar 10 minuter att cykla vilket genererar mer tid som kan 

utnyttjas på platserna som besöks. Meningserbjudanden utifrån ett barnperspektiv kan här uppfattas 

som att personalen upplever att lådcykeln ger möjlighet för barnen att spendera mer tid på de platser 

som besöks och att barnen får ta del av flera miljöer per dag. En personal menar även att resorna med 

lådcykeln skapar tid för barnen att prata eller slappna av. Hen menar att barnen får gott om tid som 

de kanske inte får annars där barnen hinner prata ostört och ”hinner koppla av, slappna av, sitta och 

titta” 

 

Utifrån ett barnperspektiv kan resorna i lådcykeln enligt detta citat uppfattas som ett sätt att 

möjliggöra socialt samspel för barnen där de kan prata med varandra samt att barnen får rekreation 

för en stund. Arnér och Tellgren beskriver att barnperspektiv handlar om att både se barnet och ha 

barnet i åtanke vilket på ett naturligt sätt bör resultera i att en vuxen försöker se på situationer utifrån 

barnets synvinkel (2006). Här försöker förskolläraren sätta sig in barnens upplevelser av resan i 

lådan. Utifrån barnens egna beskrivningar av denna upplevelse kan liknande svar avläsas från ett av 

barnen som uttrycker stunden i lådan på ett avslappnande sätt; ”Det är tyst och man pratar och träden 

svingar”. Utifrån detta barns perspektiv kan alltså upplevelsen av resorna överensstämma något med 

vuxnas uppfattningar utifrån ett barnperspektiv om hur barnen upplever resorna i lådcykeln.      

 

Det som även framkommer i intervjuerna med förskolläraren är att lådcyklarna används som 

transportmedel. Hen berättar hur platser på fem kilometers avstånd går att nå med cykeln och att 

dessa resor kan ta 20-25 minuter att cykla. I frågan på vad som lådcykeln används till berättar 

förskolläraren att den till 95% används som ett medel att transportera barnen till platser som ”vi vill 

vara på”. ”Vi” tolkas i detta citat som personalen och barnen i verksamheten. Platserna väljs dels 

utifrån ett barnperspektiv där lådcykeln skapar möjligheter för barnen att ta del av platser som de vill 

vara på.   
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Ett av barnen från den pedagogiska omsorgen uttrycker att det är bättre att åka med lådcykeln än att 

gå med vagnar för att det ”går snabbare”. Utifrån barnets perspektiv uppfattas farten som något 

positivt med lådcykeln, eller möjligtvis att det går snabbare att ta sig fram.       

7.2 Fysisk utomhusmiljö 

Båda verksamheterna erbjuder barnen dagliga utflykter med lådcyklarna till naturmiljöer utomhus 

större delen av året. Pedagogiska omsorgsverksamheten använder sig av lådcyklar varje dag mellan 

april och oktober och under de kallaste månaderna parkeras cyklarna och barnvagnar används istället. 

Ur och Skur förskolan använder sig av lådcyklar alla dagar under årets månader utom en månad när 

lådcyklarna står parkerade på grund av kyla. När barnen pratar om platser som de besöker är det 

parker, skogar och lekplatser som benämns. Ett barn pratar om att fysiska miljöer väljs i relation till 

vädret och uttrycker att ”när det är fint väder åker vi till parken, när det inte är fint så åker vi inte till 

en park”. Även en av personalen som intervjuades uttrycker hur val av plats ibland avgörs av vädret:   

Varma dagar så tar vi oss till parker med duschar och sånna saker. Så kan dom ha handduk och badkläder 

och så kan man svalka dom under dan (…) vi är väldigt duktiga på att veta, en solig park, en skuggig 

park. Man behöver ju alltihop eftersom man är ute hela dagarna (25/10-17) 

Barnperspektivet i detta citat uppfattas som att hen försöker se till barnets bästa när de väljer och 

varierar parker att vistas i; möjligheten till avsvalkning och skugga för barnen vid varma dagar. Arnér 

och Tellgren beskriver att ett barnperspektiv innebär att en vuxen försöker se på situationer utifrån 

barnets synvinkel och därigenom ta beslut eller göra åtgärder som ser till barnets bästa (2006, s. 34, 

36-37, 40). De meningserbjudande som lådcykeln i detta fall skapar för barnen, enligt pedagogen, är 

möjligheten för barnet att vistas på utomhus en hel dag på bästa sätt.        

 

Personalen berättar om parker samt 4h gårdar, skogar och teatrar som besöks. Personalen uttrycker 

även att lådcykeln ger tillgång till vissa fysiska miljöer som de inte kunnat besöka utan lådcykeln, 

inte ens med buss. I och med att lådcykeln möjliggör tillgång till platser som inte ens bussen kan ta 

dem till kan detta även innebära att barnen får ta del av skogar som förskolläraren beskriver som 

”orörda”. Förskolläraren pratar även om hur de ofta besöker ett kulturminnesmärke i staden och att 

miljön runt omkring även är fin och speciell och att de ofta åker dit på somrarna. Hen betonar även 

att utan lådcyklarna så skulle det bli ett stort projekt att ta sig dit med barngruppen. De 

meningserbjudanden som personalen upplever att lådcykeln ger barnen, utifrån ett barnperspektiv, 

är möjligheten för barnen att ta del av många olika platser i närmiljön; kulturplatser, skogar, parker 

och 4h gårdar. Lådcykeln ger även barnen möjlighet att ta del av miljöer som annars inte kunde ha 

besökts av verksamheten; orörda, fina och speciella miljöer.        

 

En av verksamheterna tar sig till en skog som ligger fem kilometer bort där de bedriver 

mulleverksamhet med de äldsta barnen. En plats som många av barnen i den verksamheten svarar att 

de skulle välja att åka till om de fick bestämma är ”mulleskogen”. Ett av barnen får frågan om när 

lådcykeln används och svarar att ”när det är ganska långt bort då åker vi med cykeln”. Ett annat barn 

som får frågan om vart de åker med cykeln svarar att ”vi åker liksom dit å dit å dit, lite överallt 

kanske”. Utifrån dessa barns perspektiv kan ett meningserbjudande som lådcykeln ger barnen 

uppfattas som möjligheter att ta sig till många olika platser eller platser långt bort. En personal pratar 

om att barnen erbjuds en mångfald av miljöer med hjälp av lådcykeln och uttrycker bland annat att 

barnen får ”se så mycket” och inte bara en och samma gård i en vecka. Hen uttrycker även att barnen 

får besöka väldigt många platser, och eftersom att allt som behövs under dagen finns medpackat 

möjliggör detta spontana stopp längs vägen. Utifrån ett barnperspektiv där barnets bästa sätts i fokus 
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kan första citatet uppfattas som att personalen anser att det är mindre bra att se samma gård i en vecka 

och att lådcykeln möjliggör en variation av miljöer för barnen. Lådcykeln skapar 

meningserbjudanden i form av möjligheter för barnen att se och besöka många olika platser och 

möjlighet att spontant ta del av miljöer längs vägen. 

7.3 Barnens upplevelser och fysisk närhet 

Alla barnen i respektive verksamhet uttrycker att 

det känns ”bra” att åka i lådcykeln. Vissa av 

barnen uttrycker att det känns ”jätteskönt” eller 

”mysigt” att åka i lådcykeln. Genom 

observationerna uppmärksammades det att 

barnen i de båda verksamheterna sitter ganska 

trångt i vagnarna, men observatören uppfattade 

inte att barnen tyckte att detta var negativt, 

snarare tvärtom; 

Alla barnen går utan protest till lådcyklarna och 

verkar ivriga att få kliva i. Barnen får hjälp med 

att ta på sig cykelhjälmar. Cykeln som 

observeras har plats för sex barn. Barnen i 

denna vagn är något äldre än resterande 

barngruppen och de flesta kan därför klättra in 

i lådan själva med hjälp av att ta stöd med ena 

foten vid däcket. När alla barnen kommit på 

plats spänner personalen fast dem i bältena. Det 

ser ganska trångt ut i vagnen, men inget av 

barnen protesterar.  

           (Utdrag från fältanteckningar 25/10-17)  

 

   

  

Utifrån barnens perspektiv uppfattas åkandet i lådcykeln som positiv. De meningserbjudanden som 

lådcykeln kan ge barnen uppfattas som ett möjliggörande av en positiv känsla av fysisk närhet med 

andra barn samt en möjlighet att sitta bredvid kompisarna. Både stora och små informanter uttrycker 

sig positivt om den fysiska närhet som lådcykeln erbjuder. Majoriteten av barnen uttrycker att det 

känns ”bra” eller ”skönt” att sitta bredvid kompisarna. Ett av barnen svarar att ”det känns jätteskönt” 

när hen får frågan om hur det är att sitta bredvid kompisarna. När barnen får frågan om hur det känns 

att sitta väldigt nära varandra svarar majoriteten av barnen att det känns bra. Ett barn får frågan om 

det känns bäst att sitta nära en kompis eller sitta själv och barnet uttrycker att det bästa är att sitta 

nära men att det ”känns ganska susen” att sitta själv också. Vidare berättar barnet när det får frågan 

om något känns extra bra eller dåligt med lådcykeln att det bara känns extra bra och uttrycker att det 

handlar om att sitta bredvid sin bästa kompis. 

  

 

 

 

Bild 7. Lådcykel använd i pedagogisk 

omsorgsverksamhet. Bild tagen vi observation 25/10-17. 
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Förskolläraren uttrycker att en av de främsta 

fördelarna med lådcykeln är att barnen kommer 

väldigt nära varandra i en bra situation där en vuxen 

är med och att denna fysiska närhet inte alltid är så 

vanlig för vissa barn. Hen pratar om att det skapas en 

positiv fysisk kontakt mellan barnen i och med att de 

måste sitta precis bredvid varandra och hela tiden 

nudda varandra i en vänlig och bra situation. Även 

här framstår lådcykelns meningserbjudande i form av 

möjlighet till fysisk kontakt mellan barnen som något 

positivt enligt förskolläraren.     

 

 

 

När ett av barnen svarar att det känns ”bra” att åka i lådcyklarna får hen följdfrågan om vad det är 

som är bra, svarar barnet att hen ”tycker om alla parker”. Två andra barn som får samma följdfråga 

uttrycker att det känns bra att ”åka snabbt” eller ”fort” med cyklarna.  Ur barnens perspektiv uppfattas 

lådcykeln ge barnen meningserbjudanden i form av möjlighet att färdas snabbt vilket genererar 

positiva känslor samt att lådcykeln kan möjliggöra det för barnen att ta del av platser som dem tycker 

om. Ett av barnen säger att hen tycker att det känns ganska bra att åka i lådcykeln och att det som 

känns bra är att vuxna cyklar på cyklarna och att barnen får åka i lådan, barnet tillägger att hen tycker 

att det är skönt när det guppar lite. Utifrån barnets perspektiv upplevs lådcykeln möjliggöra positiva 

känslor under själva färden. Flera barn upplevs tycka om att åka i gupp: Under observationen som 

genomfördes vid förskolan fick observatören testa på att köra en lådcykel med barn i lådan vilket 

möjliggjorde det för hen att ställa frågor om hur barnen upplever färden samt se barnens 

ansiktsuttryck:  

Jag frågar hur det känns att åka i lådcykeln, ett av barnen säger att det känns ”bra” men att det känns 

allra bäst när man kör i gupp med cykeln. Det andra barnet instämmer. Jag ser att barnen börjar hålla 

fast sig i sidan på lådan och ser framför mig att vägen blir lite ojämn. Barnen verkar känna till vägen 

och gör sig beredda på de små guppen. Jag ser på deras ansiktsuttryck att de tyckte om att åka i guppen. 

    (utdrag från fältanteckningar 25/10-17) 

 

Utifrån ett barnperspektiv uppfattar observatören, utifrån barnens svar och utifrån deras 

ansiktsuttryck, att de tycker väldigt mycket om att åka över gupp med lådcykeln. I denna situation 

när respondenten fick möjlighet att färdas i lådcykeln tillsammans med barnen så kunde hen närma 

sig barnens perspektiv något genom att hen även fick uppleva känslan av att färdas tillsammans med 

barnen. Observatören som dock inte upplevde färden på samma sätt som barnen genom att sitta i 

lådan kunde dock även instämma med att lådcykeln möjliggör positiva känslor.   

 

Ett barn berättar att det känns bra att åka cykel istället för att gå när hen får frågan om hur det känns 

att åka i lådcykeln. När barnet får följdfrågan om vad det är som känns bra svarar hen att ”för då får 

man inte jobba med sina ben, då får man bara sitta still och ta det lugnt”. Barnet får frågan om vad 

man gör i lådan när man tar det lugnt då barnet svarar att ”man bara slappnar av lite och så, så kanske 

man pratar lite och de”. Utifrån detta barns perspektiv kan lådcykeln skapa möjligheter för barnet att 

ta det lugnt, slappna av och prata med sina kompisar. Möjligheten att inte jobba med sina ben kan 

även kopplas till att inte behöva gå, eller att bara sitta still. Samma barn uttrycker även att ”det känns 

lite pirrigt” när hen får frågan om hur det är att komma till nya platser men tillägger att det inte är 

Bild 8. Lådcykel använd i pedagogisk 

omsorgsverksamhet. Bild tagen vi observation 25/10-17. 
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pirrigt i magen, men ”ganska spännande”. Utifrån detta barns perspektiv tycks även möjligheten att 

ta sig till nya platser frambringa pirr och spänning för barnet.  

7.4 Lärotillfälle 

Balldin tar upp hur meningserbjudanden även kan tolkas som kopplat till individens lärande och att 

det handlar om att bli kunnigare och klokare om sådant som finns i ens omvärld för att därmed kunna 

handla i den och begripa sig på den (2006). I båda intervjuerna med personal uttryckte sig 

informanterna om att barnen lär sig om trafiken genom att färdas i lådcyklarna. Dagbarnvårdaren 

säger att de ”pratar mycket trafik när vi stannar vid rödljusen, vad får man, vad får man inte? Hur 

man cyklar på gång eller cykelvägar och får man cykla på trottoarer?” 

 

Båda informanterna berättar att de pratar mycket med barnen om trafiken när de färdas i den.  

Förskolläraren berättar att ”vi är också mycket ute i trafiken, vi pratar om trafik, vi pratar om bilarna”. 

Att färdas i trafiken med lådcykeln uppfattas, utifrån ett barnperspektiv, som att det skapas 

möjligheter för barnen att lära sig om trafiken. Vid en av observationerna uppmärksammas det att 

barnen har koll på vissa regler i trafiken, exempelvis att man ska vänta på grön gubbe vid 

övergångsställen:   

Efter ett tag måste vi stanna vid rödlyset. Pedagogen frågar om ett av barnen vill trycka på knappen. 

Barnet sträcker sig mot knappen och trycker ”Grönt på en gåång” säger barnet. Vi cyklar över. 

(utdrag från fältanteckningar vid observation 25/10-17). 

 

Båda informanterna uttrycker även att barnen lär sig att hitta i närområdet och att barnen utvecklar 

sitt lokalsinne. Förskolläraren berättar om utvecklingen av barnens lokalsinnen och att ”man får en 

känsla för var saker ligger i förhållande till varandra”. Dagbarnvårdaren berättar att de ibland brukar 

”testa” barnens lokalsinne genom att säga att ”nu ska vi till den parken, och så svänger vi fel, då blir 

det högljudda protester”. Hen menar att vissa är väldigt ”med i cykeln” genom att de hela tiden kollar 

vart de är och vart cykeln navigerar. Hen uttrycker även att barnen utvecklas motoriskt i och med att 

de åker till många olika parker och att de kan variera parker i olika motoriska svårighetsgrader. De 

möjligheter som personalen, utifrån ett barnperspektiv anser att lådcykeln kan ge barnen är 

möjligheter att utveckla sitt lokalsinne och sin motorik.    

7.5 Begränsningar med lådcykeln i verksamheten 

Barnen uttrycker sig övervägande lite om nackdelar med lådcykeln. De nackdelar som uttrycks hos 

några av barnen är att det är trångt för benen i lådan eller att det är jobbigt att åka i lådan när det 

regnar eller är för kallt. Under observationen vid den pedagogiska omsorgen regnade det under färden 

med lådcykeln. Observatören noterade att ett av barnen verkade tycka att detta var jobbigt med regnet 

i ansiktet;  

 

Ett av de yngre barnen sitter och kollar bakåt. Det ser ut som att hen nästan har somnat. Barnet vänder sedan 

fram huvudet i körriktningen för att sedan vända tillbaka det direkt. Det regnar och blåser fortfarande och jag 

funderar på om barnet gör detta för att slippa få regnet i ansiktet under färden.  

                          (Utdrag från fältanteckningar vid observation 25/10-17)   

 

Utifrån barnens perspektiv upplevs barnens benutrymme ibland begränsat och vid dåligt väder 

upplevs lådan mindre bra att åka i. Vid observationen uppfattades det även, utifrån ett barnperspektiv, 
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som att det dåliga vädret gjorde att åkandet med lådcykeln upplevdes som mindre bekvämt för barnet. 

Vid intervjun med barnet som uttryckte att det var trångt för benen observerade författaren att barnet 

var relativt långt vilket kan ha påverkat barnets upplevelse av begränsat benutrymme.   

 

Vädret upplevs även ge fler begränsningar för barnen. Flera barn från pedagogiska omsorgen berättar 

att de går med vagnar på vintern, men att de föredrar att åka med lådan. Dagbarnvårdaren berättar 

om att det ibland blir för kallt för att cykla med lådcyklarna och att de då går med vagnar istället men 

att detta innebär att de inte kan ta sig lika långt som de brukar och att detta påverkar vilka platser 

som de besöker. Kylan innebär kalla vinddrag för barnen samt sämre bromsar och batteritid. Hen 

pratar om att det finns vinterdäck att sätta på för att undvika halka och skydd att ha över vagnarna 

för att undvika vinddrag, men att detta innebär att det blir bökigare att få i och ur barnen i vagnarna.  

Vidare uttrycker dagbarnvårdaren att vädret påverkar vilka platser de besöker även på sommaren 

eftersom barnen behöver skugga när de ska vila. Hen berättar att de väljer parker beroende på hur 

möjligheten för barnen att sova ser ut. Vädret upplevs begränsa tillgängligheten till platser för barnen. 

Utifrån barnens perspektiv uppfattas vagnarna i jämförelse med lådcykeln som ett sämre val. 

Samtidigt som lådcykeln kan ge fördelar genom att kunna variera platser och skapa möjlighet för 

barnen att vistas på utomhus en hel dag på bästa sätt så begränsar vädret vilka platser som besöks. 

Platserna väljs ut med ett barnperspektiv där barnens bästa sätts i fokus.       

 

En annan nackdel som dagbarnvårdaren uttrycker är att barnen ibland har svårt att klättra i vagnarna 

vilket innebär tunga lyft för personalen. Hen berättar om att de funderar på att modifiera vagnarna 

och göra en öppning i fram på lådan. Ett av barnen uttrycker även att det kan vara ”dåligt” att ta sig 

in i lådcykeln men att hen kan använda sig av hjulet för att ta sig i. Vid en av observationerna genom 

fältanteckningar beskrivs även detta:  

Några av barnen får hjälp att ta sig i lådorna men de flesta klarar av att ta sig i själva med hjälp av 

stålställningarna vid däcken. 

(utdrag från fältanteckningar vid observation 31/10-17) 

 

Utifrån barnens perspektiv upplevs det som att möjligheten för barnen att ta sig in i vagnarna själva 

är begränsade ibland. Utifrån ett barnperspektiv upplever personalen även detta som begränsande för 

barnen men vill modifiera lådorna för att motverka detta.      

 

Något som förskolläraren uttrycker som den största nackdelen är att verksamheten i och med 

cyklarna är mer i trafiken och ett stort ansvar läggs på personalen som cyklar och att: 

Av allting som vi håller på med i vardagen i förskolan så är trafiken det absolut farligaste som vi gör. 

För varje gång vi ger oss ut i trafiken så är det ju en fara med det. Det händer ju saker i trafiken, det vet 

vi ju. Så där försöker vi ju väga fördelar mot nackdelar. (31/10-17)  

 

Samtidigt uttrycker förskolläraren att det inte finns något som är riskfritt och att man måste ställa sig 

frågan i hur långt man ska skapa en verklighet och vardag för barnen som är helt utan risker. Hen 

menar att detta är ”helt ointressant” och menar att ”vi ska inte skydda barn från att göra illa sig, vi 

ska skydda barn från att bli allvarligt skadade”. De meningserbjudanden i form av begränsningar 

som förskolläraren uttrycker utifrån ett barnperspektiv är dels att barnens säkerhet begränsas i 

lådcyklarna i och med att de färdas i trafiken där olyckor kan uppstå. Samtidigt menar förskolläraren 

att barnen inte ska begränsas genom att hela tiden skydda dem från att göra illa sig. När barnen får 

frågan om vem det är som bestämmer vart de ska åka med lådcykeln svarar majoriteten att det är de 

vuxna som bestämmer. Några av dessa barn tillägger även att barnen ibland får vara med och 
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bestämma. Utifrån dessa barns perspektiv kan möjligheten att påverka vilka platser som besöks med 

lådcykeln upplevas vara begränsad. Samtidigt verkar barnen även vara medvetna om att de ibland 

har möjlighet till inflytande.     

7.6 Sammanfattning av resultat och analys 

De meningserbjudanden i form av möjligheter utifrån ett barnperspektiv som lådcykeln uppfattas 

erbjuda barnen är många i jämförelse med begränsningar. Lådcykeln skapar möjlighet för barnen att 

ta del av platser som de vill vara på samt skapar mer tid att spendera på platser som besöks eftersom 

lådcykeln spar tid i resväg i jämförelse med om barnen skulle gå till platserna. Lådcykeln skapar 

även möjlighet för barnen att ta del av en variation av miljöer och samtidigt möjligheten att spontant 

kunna stanna och ta del av miljöer längs vägen under en utflykt. Lådcykeln skapar möjligheter för 

barnen att ta del av platser i närmiljön; kulturplatser, skogar, parker och 4h gårdar samt miljöer som 

annars inte kunde ha nåtts av verksamheten, exempelvis orörda skogar eller fina och speciella miljöer 

långt bort i skogarna. Lådcykeln ger även barnen möjlighet att kunna vistas utomhus en hel dag på 

ett säkert sätt. Detta genom att lådcykeln möjliggör förflyttning till platser utomhus med de bästa 

förutsättningarna för barnen att exempelvis inte exponeras för solen för mycket. Lådcykeln skapar 

även möjlighet till socialt samspel för barnen och rekreation. Resan med lådcykeln för barnen innebär 

att sitta nära varandra och skapar tid till att kunna prata eller ta det lugnt med varandra. Eftersom 

barnen sitter nära varandra skapas möjlighet för barnen att känna en positiv fysisk kontakt med 

varandra. Vidare skapar resorna i trafiken med lådcyklarna en möjlighet för barnen att lära sig om 

den. Resorna skapar även möjligheter för barnen att utveckla sitt lokalsinne. Eftersom lådcykeln kan 

ta barnen till miljöer med olika motoriska svårighetsgrader kan lådcykeln erbjuda barnen möjlighet 

att utveckla sin motorik.   

 

I frågan om lådcykelns meningserbjudanden i form av begränsningar för barnen upplevs det svårt för 

vissa barn att själva ta sig i och ur lådan. Barnens säkerhet begränsas i lådcyklarna i och med att de 

färdas i trafiken där olyckor kan uppstå. Vädret upplevs även begränsa tillgängligheten till platser 

för barnen. Samtidigt som lådcykeln kan ge fördelar genom att kunna variera platser och skapa 

möjlighet för barnen att vistas på utomhus en hel dag på bästa sätt så begränsar vädret vilka platser 

som besöks. 

 

När det kommer till vilka möjligheter och begränsningar som uppfattas av barnens upplevelser av 

lådcykeln är det även här främst möjligheter som uttrycks. Barnen uttrycker att lådcykeln ger 

möjlighet för dem att ta sig till platser långt bort och till lekplatser parker och skogar samt till platser 

som barnen tycker om. Barnen beskriver även en möjlighet till positiva känslor under själva färden, 

exempelvis att det känns bra att färdas snabbt eller att det kan kännas pirrigt eller spännande att 

komma till nya platser med lådcykeln. Andra positiva känslor som barnen uttrycker är att det 

exempelvis känns ”mysigt” att sitta tätt bredvid kompisarna. Barnen uttrycker även att möjligheten 

att sitta bredvid kompisarna i lådcykeln som bra och att detta skapar möjligheter för barnen att prata 

med varandra. Resorna i lådan uppfattar barnen även som en stund där de får möjlighet att det lugnt 

och slappna av. Möjligheten att sitta still i lådan och därmed inte behöva jobba med sina ben eller gå 

uttrycks även som positiv.  

De begränsningar som uppfattas av barnens upplevelser av lådcykeln är att deras benutrymme i lådan 

ibland uttrycks som trångt och begränsat. Vid dåligt väder upplever barnen att det känns mindre bra 

att åka i lådcykeln och möjligheten för barnen att själva ta sig i vagnarna uttrycks ibland som 

begränsad. Möjligheten att påverka vilka platser som besöks med lådcykeln upplevas vara begränsad. 

Samtidigt verkar barnen vara medvetna om att de ibland ges inflytande.    
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8. Diskussion 
 

Studiens syfte och frågeställningar har med hjälp av kvalitativa metoder; intervju och observation 

besvarats. Syftet med studien var att ur barns perspektiv och ur ett barnperspektiv undersöka vilka 

meningserbjudanden, i form av möjligheter och begränsningar, lådcykeln kan ge barnen i förskolan. 

Lådcykeln erbjuder barnen många möjligheter både utifrån ett barnperspektiv och barns perspektiv. 

Få begränsningar kunde uppfattas från både barn och personal om lådcykelns meningserbjudanden.   

8.1 Resultatdiskussion  

Resultaten innebär att ett användande av lådcykeln i förskolan kan erbjuda många möjligheter i 

jämförelse med begränsningar för barnen. Både utifrån barns perspektiv och barnperspektiv.  

8.1.1 Överensstämmande resultat mellan barn och vuxna 

I denna studie där lådcykeln undersöktes utifrån två olika perspektiv kunde en del liknande resultat 

uppfattas i intervjusvaren från barn och personal. Utifrån ett barnperspektiv och utifrån barns 

perspektiv uppfattas lådcykeln möjliggöra det för barnen att ta sig till platser och ta del av miljöer 

utomhus där barnen vill vistas. Barnen uppfattas, utifrån båda perspektiven, se på resorna i lådcykeln 

som en möjlighet att kunna ta det lugnt och slappna av tillsammans eller möjlighet att kunna prata 

med varandra. Utifrån båda perspektiven uppfattas även den fysiska närheten mellan barnen i 

lådcykeln som något positivt. Liknande begränsningar som både barn och personal lyfter fram är att 

barnen ibland har svårigheter att ta sig i och ut ur lådorna, samt att dåligt väder anses skapa 

begränsningar. Resultaten från personalen som överensstämmer med barnens perspektiv kan 

uppfattas som att personalen har närmat sig barnens perspektiv och hur barnen ser på lådcykeln i 

vissa fall. Att närma sig ett barns perspektiv handlar om att försöka förstå hur barnet ser på något och 

hur det visar sig för barnen samt försöka förstå deras meningsuttryck och intentioner enligt 

Johansson. Författaren ställer frågan om det som visar sig för barnet även kan göra det för pedagogen 

eller forskaren. Johansson tar även upp en vuxen aldrig fullt kan förstå barnets perspektiv (2004, s. 

44).  

8.1.2 Skiljande resultat mellan barn och vuxna 

Även om liknande resultat har visat sig både för barn och personal finns det resultat som skiljer sig 

åt. Personalen som intervjuas lyfter fram pedagogiska möjligheter med lådcykeln som barnen inte 

reflekterar över på samma sätt. Personalen uttrycker exempelvis att lådcykeln kan erbjuda barnen 

möjlighet att utveckla sin motorik eftersom lådcykeln kan ta barnen till miljöer med olika motoriska 

svårighetsgrader. Personalen uttrycker att barnens säkerhet begränsas i lådcyklarna i och med att de 

färdas i trafiken där olyckor kan uppstå. Dessa resultat är dels inriktade på barns utveckling och 

säkerhet ur ett barnperspektiv med barnens bästa i fokus och stämmer förmodligen inte överens med 

hur barnen ser på lådcykelns meningserbjudanden ur deras perspektiv. Karlsson lyfter fram hur barns 

röster och syn på den fysiska miljön kan belysa barns villkor inom förskolans verksamhet som är av 

betydelse för barnen. Barns vardag med villkor som utvecklas är enligt Karlsson viktigt att synliggöra 

eftersom att detta tillsammans med barns egen kultur ger förutsättningar som påverkar barns lärande 

(2008, s. 64-65). De begränsningar som barnen uttrycker, förutom de som nämnts i avsnittets 

inledande stycke, är att deras benutrymme i lådan ibland uttrycks som trångt och begränsat. 

Möjligheten att påverka vilka platser som besöks med lådcykeln uttrycker barnen ibland vara 
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begränsad. Denna studie skapar en inblick för hur användandet av lådcyklar kan förbättras för barnen 

angående de begränsningar som barnen uppfattar att lådcykeln för med sig. Samtidigt är det även 

viktigt att lyfta fram barnens positiva upplevelser av lådcykeln; barnen beskriver att det känns bra att 

färdas snabbt eller att det kan kännas pirrigt eller spännande att komma till nya platser med lådcykeln. 

Barnen uttrycker även att möjligheten att sitta bredvid kompisarna i lådcykeln som bra samt att det 

känns bra att sitta still i lådan och inte behöva jobba med sina ben. 

8.1.3 Resultat i relation till tidigare forskning  

Tidigare forskning om lådcykeln i förskolan är eftersatt och användandet av lådcykelns konsekvenser 

för barnen i verksamheten behöver undersökas vilket denna studie har syftat till. Den tidigare 

forskning som tas upp i denna studie behandlar utomhusmiljö och meningserbjudanden, mobil 

pedagogik samt lärande i naturen. Resultaten från dessa studier kan tas upp i relation till vad 

lådcykeln erbjuder, men dessa resultat överensstämmer inte med denna studies resultat. Ingen av 

studierna i avsnittet om tidigare forskning i denna studie undersöker specifikt lådcykeln. Därför 

kommer resultat från tidigare forskning i detta avsnitt diskuteras i relation till denna studies resultat.  

 

Resultaten i denna studie visar att lådcykeln skapar möjlighet för barnen att ta del av en variation av 

miljöer; kulturplatser, skogar, parker och 4h-gårdar. Alla dessa miljöer som beskrivs i studien är 

fysiska miljöer utomhus. Lådcykeln är ett verktyg som skapar tillgång till utomhusmiljön och dess 

möjligheter för barnen. Tidigare forskning visade utomhusmiljön har stor betydelse för barnen och 

en viktig faktor i deras vardagsliv, identitetsskapande och meningsskapande. Även om verksamheter 

med lådcyklar ger tillgång till utomhusmiljön och dess möjligheter som lyfts fram i tidigare forskning 

måste detta sättas i relation till förskolor utan lådcyklar. Även förskolor utan lådcyklar kan erbjuda 

barnen utomhusmiljöns möjligheter, men kanske inte i samma utsträckning som verksamheter med 

lådcyklar. Lådcyklarna uppfattas möjliggöra en enklare och snabbare förflyttning av en barngrupp 

till platser i utomhusmiljön, platser som kanske inte kan nås eller varieras på samma sätt utan en 

lådcykel.  

 

Tidigare forskning visar att barn lär sig att upptäcka de erbjudanden som naturmiljön ger genom att 

vistas i den samt att naturen erbjuder en mängd kunskap och gratis material. Forskning visar även att 

barns vilja att utforska naturen ökar om de vistas i den. Studiens resultat visar att lådcykeln skapar 

goda förutsättningar för vistelse i utomhusmiljön. Barnen ges möjlighet att spendera en hel dag 

utomhus på ett fördelaktigt sätt. Detta genom att lådcykeln möjliggör förflyttning till platser i 

utomhusmiljön med de bästa förutsättningarna för att barnen exempelvis inte ska exponeras för 

mycket för solen. En verksamhet utan lådcyklar har möjligtvis inte samma möjligheter att under en 

hel dags utevistelser kunna variera plats på samma sätt. Lådcykeln skulle därför kunna ses som ett 

bra verktyg för förskolor som vill ge barnen goda förutsättningar för utomhusvistelse hela dagar 

vilket i sin tur kan ge barnen erfarenhet och vana att vistas i utomhusmiljöer. Därigenom kan det 

skaps en större möjlighet för barnen att lära sig upptäcka naturens erbjudanden samt öka deras vilja 

att utforska naturen.  

 

Lättman-Marsch m.fl. beskriver att lådcyklar skapar tillgänglighet till naturen och att lådcyklarna 

möjliggör en snabbare förflyttning och skapar större ork hos barnen när de är framme på platsen för 

pedagogisk verksamhet (2016, s. 44-45). I intervjuerna med personalen i denna studie uttrycker de 

att lådcykeln skapar tillgänglighet, snabbare förflyttning och mer tid för barnen på platserna.      

Lådcykeln erbjuder barnen aktiviteter utanför den ordinarie förskolans miljöer och uppfattas ge 

barnen nya upplevelser. Lådcyklars mobila pedagogik skulle därigenom kunna erbjuda barnen det 
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som Gustafson m.fl. beskriver; ett ökat lärande och välbefinnande genom utforskande av varierande 

lärandemiljöer i kultur och natur samt delaktighet och integration (2017, s. 3,5). Hellman och 

Sunnebo presenterar förskolebussens intåg i svenska förskolor och lyfter upp samhällets ständiga 

förändringar som lett till nya utmaningar inom förskolan; platsbrist, försämrad psykisk hälsa hos 

barn, stillasittande och minskad utevistelse, nya krav och höga ljudnivåer och menar att förskola på 

buss skulle kunna vara en del av lösningen på dessa utmaningar. (2009, s. 17-29). Utifrån detta skulle 

möjligtvis även lådcykeln kunna vara en del av lösningen på dessa utmaningar. 

 

Utomhusmiljöer skapar nya utmaningar och möjligheter för en verksamhet. Forskning pekar på att 

naturen som klassrum kan medföra mer avkopplade och bekväma barn då restriktionerna oftast är 

färre utomhus än inomhus samt att ramarna kan tänjas vilket kan vara positivt för barn med 

svårigheter för formellt lärande. Lådcykeln uppfattas möjliggöra en förflyttning av traditionella 

lärmiljöer till utomhusmiljöer och därmed skapa nya utmaningar och möjligheter för en verksamhet. 

Naturen blir ett klassrum med hjälp av lådcykeln samtidigt som lådcykeln kan uppfattas som ett 

klassrum i rörelse. Under färden i lådcykeln möjliggörs lärande om trafiken, närmiljön och en 

möjlighet att utveckla barnens lokalsinne. 

 

Brist på aktiviteter i utomhusmiljön har en negativ påverkan på barnens psykiska och fysiska hälsa. 

Förskolebussar introducerades dels för att ge barnen större tillgång till utomhusmiljön. Genom att 

alltid vara i rörelse påverkas organiseringen av förskolebussars verksamheter vilket resulterar i en 

stor påverkan på barnens dagliga rutiner och aktiviteter. Vuxna och barn skapar själva tid och rum 

för olika aktiviteter och samspel på förskolebussarna (Gustafson & van der Burgt, 2015, s. 201-202, 

207-208). Dessa resultat kan relateras till den mobila pedagogiken som lådcykeln skapar. Denna 

studies resultat visar även att barnen på ett sätt skapar tid och rum för sampel under resorna med 

lådcykeln. Organiseringen av verksamheterna med lådcyklar som undersökts i denna studie ser olika 

ut men båda verksamheterna är i regel ute varje dag med lådcyklarna och minst en dag per vecka är 

verksamheterna utomhus hela dagen med barngruppen. När verksamheterna är ute hela dagar 

påverkas bland annat mat-rutiner och sov-rutiner. Därmed kan tidigare forskning angående att rutiner 

påverkas av mobiliteten, något överensstämma med verksamheterna som observerades. Angående 

resultaten, om att brist på utomhusaktiviteter har negativ påverkan på barnens psykiska och fysiska 

hälsa, kan lådcykeln uppfattas motverka detta genom att den skapar större tillgång till 

utomhusaktiviteter på liknande sätt som förskolebussar.          

8.2 Metoddiskussion 

Metodval och genomförande fungerade bra i relation till studiens syfte. Barnintervjuerna skapade en 

inblick i barnens perspektiv på lådcykeln. Intervjuerna med personalen gav en inblick utifrån ett 

barnperspektiv. Observationerna medförde en inblick i barnens vardag med lådcykeln och därmed 

även ett närmade av barns perspektiv och ett barnperspektiv. Observationerna medförde att barnens 

eller personalens svar kunde tolkas på ett bättre sätt. När barnens svar från intervjuerna analyseras 

uppstår det dock en tolkning av deras svar och uppfattningar. Här kan det uppstå skevheter eftersom 

att tolkningen görs med ett barnperspektiv då respondenten inte kan utgå från barns perspektiv utan 

endast försöka att närma sig deras perspektiv vilket författaren haft i åtanke.  

 

Utformningen av intervjufrågorna hade behövt vara mer inriktade på lådcykelns konsekvenser för 

barnen i vissa fall. När personalen svarade på vissa frågor så var dessa inte specifikt riktade mot 

begränsningar för barnen utan handlade om lådcykelns nackdelar överlag. Intervjufrågorna påverkar 
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resultaten vilket innebär att begränsningarna möjligtvis kunde visat sig vara flera i resultatdelen om 

frågan ställts på ett annat sätt.    

8.3 Slutsatser 

Denna studie är en undersökning av lådcykelns konsekvenser för barnen i förskolan. De 

konsekvenser som denna studie kom fram till är främst meningserbjudanden i form av möjligheter 

för barnen i förskolan. Lådcykelns konsekvenser för barnen utifrån ett barn perspektiv och ett 

barnperspektiv visar ibland överensstämmande resultat. Enligt båda perspektiven uppfattas lådcykeln 

möjliggöra det för barnen att ta sig till platser och ta del av platser som barnen vill vara på. 

Möjligheten att ta del av parker och skogar samt platser långt bort uttrycks även från båda 

perspektiven. Barnen uppfattas, utifrån båda perspektiven, se på resorna i lådcykeln som en möjlighet 

att kunna ta det lugnt och slappna av tillsammans eller möjlighet att kunna prata med varandra. 

Utifrån båda perspektiven uppfattas även den fysiska närheten mellan barnen i lådcykeln som något 

positivt. Dåligt väder uppfattas skapa begränsningar med lådcykeln och barnens möjligheter att själva 

ta sig i och ur vagnen upplevs ibland vara begränsad utifrån båda perspektiven. Resultaten innebär 

att ett användande av lådcykeln i förskolan kan erbjuda många möjligheter i jämförelse med 

begränsningar för barnen. Både utifrån barns perspektiv och barnperspektiv. 

 

För en verksamhet som vill skapa tillgänglighet till utomhusmiljön och dess erbjudanden kan 

lådcykeln vara ett bra verktyg i den praktiska verksamheten. Denna studie skapar även en inblick för 

hur användandet av lådcyklar i förskolan kan förbättras för barnen.  

8.4 Vidare forskning 

Studien kan belysa vissa konsekvenser av användandet av lådcykeln i förskolans verksamhet men 

det finns fortfarande många områden som behöver undersökas. Exempelvis vad det innebär praktiskt 

eller organisatoriskt för en verksamhet att arbeta med lådcyklar, eller vad det innebär för personalen 

i verksamheten.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1. Information lämnad till vårdnadshavare 
 

Till vårdnadshavare för barn på _____________ 

 

Information om en studie av lådcyklar i verksamheten 
 
Jag är en student vid namn Louise som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat 

ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

 

Vad handlar studien om? Min studie syftar till att undersöka lådcykeln som verktyg. För att kunna 

besvara detta syfte vill jag undersöka hur pedagoger och barn upplever lådcykeln samt hur den 

fungerar i praktiken.  

 

Hur går deltagandet till? Deltagandet i studien innebär att jag kommer att följa ert barns barngrupp 

under en dag när lådcykeln används. Jag kommer att samla in data genom att observera hur lådcykeln 

praktiskt används under en hel dag utan att medverka på annat sätt och utan att påverka barnets 

vanliga aktiviteter. Jag kommer att använda mig av fältanteckningar där jag skriver ner hur allt går 

till samt ta bilder på lådcykeln och platserna dit barnen färdas. Inga bilder där barnen kan identifieras 

kommer att vara med. För att kunna undersöka barn och vuxnas upplevelser av lådcykeln i 

verksamheten behöver jag genomföra intervjuer med barn i barngruppen samt med pedagoger. Jag 

skulle behöva så många barnintervjuer som möjligt och hoppas att ert barn vill medverka.      

 

Datainsamlingen kommer att ske under november månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig 

kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla 

personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att delta. 

Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och lämnar in till personal i 

barngruppen. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig innan ett 

beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

 

Uppsala den 19 oktober 2017 

Louise Ögren 

louiseogren@hotmail.com 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett lämnad till vårdnadshavare 
 

Till personal på _________________ 

 

Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien, som kommer att handla om lådcyklar som verktyg i förskolan, kommer att utföras inom 

ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Louise Ögren som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. 

 

Medgivande: 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att observeras 

och intervjuas på min arbetsplats. Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data 

förvaras på ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och 

när som helst kan avbrytas av mig.  

 

 

Namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

....................................................................... …………………………… 

Underskrift   
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Bilaga 3. Intervjufrågor till personal 

 

Intervjufrågor 

 
1. Hur används lådcykeln i er verksamhet? 

2. Fördelar med lådcykeln?  

3.  Nackdelar med lådcykeln?  

4. Vad erbjuder lådcykeln barnen?  

5. Vilka platser åker ni till?   
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Bilaga 4. Barnintervjufrågor 
 

 

Barnintervju 
1. Berätta om bilden 
(bilder borttagna p.g.a. upphovsrättsliga skäl) 

 

2. Hur känns det att åka i lådcykeln?  

3. Berätta vart ni åker med cykeln 

4. Vem bestämmer vart ni ska åka med cykeln? 

5. Vart skulle ni åka om du fick bestämma? 

6. Finns det något bra eller dåligt med cykeln?, berätta.  

  
 


