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Kapitel 3 

Berättelser om måltider i en mobil förskola 

Katarina Gustafson & Helen Melander 

Inledning 

Sedan drygt ett decennium tillbaka har mobila förskolor gjort intåg på den svenska 

förskolemarknaden, därmed utgörande ytterligare ett alternativ för föräldrar att ta i 

beaktande när de ska välja förskola för sina barn (jfr. Pérez Prieto et al., 2003). Mobila 

förskolor är förskoleverksamhet som bedrivs i bussar och tillkom för att lösa en akut 

platsbrist inom förskolan men även med ambitioner att utveckla den pedagogiska 

verksamheten, genom att erbjuda lärandemiljöer utanför den ordinarie förskolan och 

förskolegården. Efter att inledningsvis ha erhållit mycket kritik från både föräldrar och 

pedagoger är nu mobila förskolor en väletablerad verksamhet i ett tiotal svenska 

kommuner. 

Baserat på en videoetnografisk studie1 av en mobil förskoleverksamhet med barn i åldern 

4-5 år, är fokus för kapitlet berättelser om måltider med intresse för hur barn lär sig bli ”ett

mobilt förskolebarn”. Vi utgår från en syn på den mobila förskolan som en ”community of

practice” (Lave & Wenger, 1991), en lokal gemenskapsbaserad praktik, där deltagarna

utvecklar kunskaper och färdigheter i interaktion med varandra. Tidigare forskning har visat

att måltider är en viktig arena för socialisering där exempelvis social ordning, etik, moral

och värderingar görs gällande (t.ex. Christensen 2003; Balldin & Ljungberg 2014; Munck

Sundman, 2013; Ochs & Schohet, 2006). Den mobila förskolan har många likheter med

andra förskoleverksamheter när det gäller organisering, pedagogiskt innehåll och omsorg

men det finns även vissa tidsrumsliga skillnader. Detta gäller inte minst måltider, där både

mellanmål och lunch kan serveras såväl inomhus i bussen som utomhus i naturen, något

som ofta innebär helt annorlunda måltidssituationer för både pedagoger och barn än

måltidsituationer på en stationär förskola. I en studie av övergångar mellan förskola,

förskoleklass och skola (Förskola och skola i samverkan2) konstaterades att organiseringen av

dagliga aktiviteter skiljde sig åt i framför allt förskola och förskoleklass och att detta var

tydligt bland annat i lunchmåltiden (Karlsson et. al., 2006). Måltider i både hem och på olika

institutioner är rutiniserade och ritualiserade aktiviteter (Goffman, 1967) som följer

”scripts” eller mönster för hur man ska bete sig i situationen (Edwards, 1994). Här

synliggörs normer för vad barn och vuxna får, bör och förväntas göra (se t.ex. Ochs &

Schohet, 2006). Det gör det särskilt intressant att studera måltider eftersom man där kan

1 Projektet Barns lärande, mobilitet och medborgarskap i staden - tidsrumsliga aspekter av mobil förskolepedagogik är en 
sammanslagen studie bestående av två projekt ”Lärande i staden: tidsrumsliga aspekter av en mobil förskolepedagogik” 
(finansierat av Vetenskapsrådet, projektledare Gustafson) och ”Mobilitet, informellt lärande och medborgarskap i mobila 
förskolor” (finansierat av Riksbankens jubileumsfond, projektledare van der Burgt). Inom ramen för projektet bedrivs 
videoetnografiskt fältarbete i fyra olika förskolor där måltiderna organiseras på delvis olika sätt men också har likheter. Detta 
kapitel handlar om en av dessa verksamheter, kallad Pippi-bussen. 
2 FISK-projektet med Héctor Pérez Prieto som projektledare. 
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förväntas få syn på vad som framträder som specifikt för verksamheten. Hur är måltiderna 

organiserade? Hur gör deltagarna gällande vad som är utmärkande för den mobila 

förskolan? 

Berättelserna skapar vi med utgångspunkt i hur barn och pedagoger agerar i det 

sammanhang som måltiderna i mobila förskolan utgör och som vi menar säger något såväl 

om de mobila förskolornas lokala kulturer som om barnens identiteter som mobila 

förskolebarn (jfr. Pérez Prieto, 2000). 

Mobila förskolor 

I en nationell kartläggning (Gustafson et al., 2017) framkom att antalet mobila förskolor i 

landet ökat på senare år3 samt att det finns ett grundkoncept som de flesta verksamheter 

följer. Vanligt är att en specialdesignad buss knyts till en stationär förskola och fungerar 

som en egen avdelning. I en del verksamheter är avdelningen hela tiden mobil medan två 

avdelningar turas om att åka buss i andra. Barngrupperna består av ca 20 barn i åldern fyra 

till fem år och personalgruppen av tre pedagoger, varav en eller två är utbildade chaufförer. 

Bussen åker framförallt till olika naturmiljöer men även till andra delar av staden som 

exempelvis muséer och temalekparker. Man väljer resmål som innebär max 30 minuters 

resväg och har ofta upparbetat en platsbank med lämpliga platser, valda utifrån säkerhet, 

praktiska aspekter och pedagogiska möjligheter. Bussarna är vanligtvis ute mellan kl. 9 och 

15 och de barn som behöver kan vara inne på förskolan före och efter dessa tider. 

Bussdagen innehåller tre måltider: fruktstunden på förmiddagen, lunchen samt 

eftermiddagens mellanmål. Innan avfärd hämtas dagens mat och bussen är utrustad med 

kyl- och värmeskåp samt ett litet serveringskök. Måltiderna sker både inne i bussen och 

utomhus. Möjligheten att äta utomhus under de varmare årstiderna lyfts ofta fram som 

något positivt när verksamheten i mobila förskolor beskrivs. 

I den aktuella studien har vi bedrivit fältarbete under ett läsår. Nästan alla måltider, såväl 

luncher som frukt och mellanmål, åts inne i bussen och vid endast fem tillfällen, några soliga 

dagar i början av hösten och försommaren, serverades lunchen utomhus.4 Även 

mellanmålen åts med få undantag i bussen.  

Konstruktion av berättelserna 

Med utgångspunkt i observationer och videoinspelningar har vi skapat tre berättelser som 

på olika sätt belyser lunchmåltiden i en mobil förskola. Måltider är en daglig och rutiniserad 

aktivitet där samma moment med relativt små variationer återkommer dag efter dag. Därför 

tänker vi oss att en närmare betraktelse och analys av aktiviteten kan ge en rik bild av det 

dagliga livet i mobila förskolan. Inledningsvis konstruerar vi en berättelse om att äta lunch 

i Pippi-bussen, som en narrativ om en ”typisk” lunch och hur den är organiserad i tid och 

3 I april 2017 fanns det 42 bussar i 14 mindre och större städer, med såväl kommunal som privat huvudman. 
4 Fältarbetet genomfördes under sammanlagt 37 dagar mellan augusti och juni, varav 18 dagar var tidig höst eller försommar. 
Oavsett väderförhållanden serverades måltiderna vanligtvis inne i bussen. 
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rum. På detta sätt vill vi både ge en mer allmängiltig bild av hur måltiderna i bussen går till 

och visa med exempel hur barnen socialiseras till att vara mobila förskolebarn inom ramen 

för de gemensamma måltiderna. Vi har strävat efter att göra en beskrivning som är allmän, 

samtidigt som vi på olika sätt lyfter fram det som är särskilt. I de två efterföljande 

berättelserna analyserar vi hur pedagoger och barn i interaktion med varandra gör gällande 

vad det innebär att vara en deltagare i den mobila förskolan och vad som framträder som 

karakteristiskt för verksamheten. Genom den övergripande berättelsen om lunchen 

tillsammans med berättelserna som mer i detalj visar vad barn och pedagoger gör i samspel 

med varandra, presenterar vi analyserna av organisering och interaktion i den mobila 

förskolans måltider som en mosaik av berättelser (jfr. Pérez Prieto, 2000) som tillsammans 

ger en bild av vad det innebär att delta i mobila förskolans verksamhet och socialiseras till 

ett mobilt förskolebarn. 

Tre berättelser om måltider i en mobil förskola 

Här presenteras inledningsvis en berättelse om en typisk lunchmåltid i Pippibussen och 

dess tidsrumsliga villkor för måltidens organisering och barns och pedagogers samspel. 

Därefter följer en berättelse om rutiniserade och improviserade aktiviteter under lunchen 

samt avslutningsvis en berättelse om den mobila och flexibla förskolan.  

En vanlig måltid i Pippi-bussen 

Vår första berättelse handlar om hur en ”typisk” lunchmåltid i mobila förskolan är 

organiserad i tid och rum. Varje dag strax före klockan 11 återvänder barn och pedagoger 

till bussen efter förmiddagens aktiviteter på den plats man är just idag. Barnen ställer upp i 

fönster- respektive gångled utanför bussen i väntan på att gå in. En av pedagogerna lastar 

in matkantiner från bagageutrymmet till det lilla serveringsköket i bussens bakre del och 

börjar förbereda måltiden. I turordning stiger barnen ombord, lägger mössor och vantar på 

sin hylla innanför dörren och går till sina respektive platser i bussen. Där tar de av sig jackor 

och västar, vintertid behålls överdrags- och galonbyxor på medan de som har overaller 

enbart släpper ned överdelen. Avtagna kläder lägger de under sätet men behåller skorna på. 

Alla har bestämda platser i bussen och sitter i bilbarnstolar i bussäten placerade fyra och 

fyra runt ett bord, några sitter parvis.  

Medan pedagogerna förbereder lunchen sitter barnen på sina platser och inväntar måltiden, 

vilket kan ta upp till en kvart. Under tiden samspelar barnen med varandra och ska 

egentligen bara prata med dem vid samma bord. Beroende på var man sitter i bussen har 

man dock olika möjligheter att kommunicera även med dem vid andra bord. De som sitter 

vid fyra-borden längs gången både ser och hör enkelt även de som sitter vid borden intill. 

Det barnpar som sitter längst fram kan enbart höra barnen vid de andra borden men ser 

dem endast om de ställer sig upp och tittar över stolsryggen eller kikar mellan sätena. De 

ser dock bra ut genom bussens stora framruta och utsikten varierar beroende på var bussen 

är parkerad för dagen. De två barnen är också mer hänvisade till varandra än de vid fyra-

borden. Om någon ställer sig i sätet och tittar över kanten blir de ganska snabbt tillsagda 
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att sätta sig ned och likaså om det blir för mycket kommunikation mellan borden. Alla har 

bestämda platser som ändras en gång i månaden och vem man sitter bredvid har stor 

betydelse för vilken interaktion som sker. Barnens tillgång till interaktionsutrymme 

(Corsaro, 2014) innan och under måltiden hänger alltså samman med bussens utformning, 

var de sitter och huruvida de befinner sig inom pedagogernas synfält (jfr. Laurier et al. 

(2008) som visar att familjeinteraktion i bil varierar beroende av om barnen befinner sig 

inom synhåll för föräldrarna eller inte). Bussens stolsryggar är höga och på vissa platser blir 

man därigenom mer avskild än andra och utom både syn- och hörhåll från pedagoger och 

andra barn.    

Pedagogerna fördelar arbetsuppgifterna i lunchförberedelsen sinsemellan för att inte 

trängas för mycket i den lilla köksdelen. En pedagog portionerar upp maten i kåsor och de 

olika ingredienserna läggs var för sig i kåsan. En annan pedagog lägger upp grönsaker på 

en gemensam grönsakstallrik för varje bord som ett av barnen sedan bär ut. Det finns en 

lista på vem som står i tur att servera grönsaker. Idag tillfrågas Lasse om han vill servera 

grönsaker och han nappar direkt. Lasse klättrar ned från sätet och går till köksdelen för att 

hämta grönsakerna. Han går fram och tillbaka i bussgången sex gånger tills grönsaker är 

placerade på vart och ett av borden. Det är första gången som han gör detta och han 

balanserar med stor koncentration de välfyllda grönsakstallrikarna när han går i gången. 

Lasse är kort och sträcker sig upp för att nå när han ska ställa tallrikarna på borden.  

 

Pedagogerna går sedan runt med matkåsorna till alla och under tiden väntar barnen i sina 

säten. De pratar och leker med varandra, tittar ut genom fönstren och ”smygsmakar” lite 

på grönsakerna. Pedagogerna går flera varv innan alla har fått kåsor och gafflar. De tre 

pedagogerna rör sig samtidigt fram och tillbaka i bussgången och är engagerade i olika 

moment i serveringen. De ställer sig vant på sidan och släpper utan ord fram varandra i den 

trånga gången. Här ser vi hur bussens utformning innebär att pedagogernas agerande under 

lunchen har likheter med hur flygvärdinnor serverar måltidsportioner i flygplan samt att 

barnen socialiseras att likt passagerare sitta på sina platser och vänta på sin matportion (se 

Gustafson & van der Burgt, 2015). Under väntetiden kan de ägna sig åt olika aktiviteter på 
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sina platser och görs också delaktiga i (flygvärdinne-)serveringen, som när Lasse serverar 

grönsaker.  

När alla har fått mat säger pedagogerna varsågoda och barnen börjar äta. De bestick som 

används är vanligen gafflar men idag serveras kycklingben och en av pedagogerna säger att 

man kan äta med händerna om man vill. Flera barn är osäkra på hur de ska göra och 

pedagogen beskriver hur de kan hålla i kycklingbenen och gnaga av köttet. Ett barn frågar 

om man får ta med sig kycklingbenen hem och associerar till djurskelett de hittat i naturen. 

Pedagogen och barnen skojar lite om det. Sedan påminner pedagogen om att de inte ska 

torka av händerna på kläderna och en annan pedagog går runt och delar ut hushållspapper 

till var och en samt visar hur det kan viras runt kycklingbenet. En pedagog berättar att det 

idag serveras en dragonsås som de inte fått tidigare och går runt och lägger en liten såsdutt 

på varje kåshandtag. Barnen smakar försiktigt med fingret och när alla har smakat går 

pedagogen ytterligare ett varv och serverar sås till dem som vill ha. Barn och pedagoger 

samspråkar med varandra om allt möjligt under serverandet, även om maten och hur den 

smakar. En pedagog kommenterar exempelvis hur ett barn doppar sitt kycklingben i 

dragonsås och uppmanar andra att också pröva det. Här ser vi hur pedagogerna, inom 

ramen för den inom förskolan ovanliga måltidssituationen i en buss, på gående fot arbetar 

för att skapa en ”god måltid” där barnen uppmuntras att pröva nya rätter och smaker (jmf 

Livsmedelsverket, 2016).  

När alla barn fått sin matportion serverar pedagogerna sig själva och sätter sig vid köket i 

den bakre delen av bussen och äter. Här sitter pedagogerna lite avskilt och skapar ett eget 

interaktionsutrymme där de kan prata såväl om verksamhetsplanering och barnen som om 

annat. Under större delen av måltiden sitter alltså barnen utan vuxennärvaro och här finns 

stort utrymme för barn-barn interaktion. De pratar om olika saker och leker med sådant 

som är enkelt att göra när man sitter i sätena, till exempel utmana varandra genom att trycka 

fötterna mot varandra under bordet och se vem som kan hålla mot längst. Maten används 

ibland också i lekar som när Lasse, Nina och Karin använder majskorn som tänder och 

låtsas att det är vuxentänder som de tappar precis som mjölktänder. Även sådant som 

händer utanför väcker intresse och leder in på olika samtalsämnen. Det är inte ovanligt att 

människor som passerar förbi bussen vinkar till barnen som glatt vinkar tillbaka. 

Pedagogerna överhör en del av barnens samtal från den bakre delen av bussen och kommer 

emellanåt med uppmaningar om att ljudnivån ska sänkas. Bussens akustik gör att det lätt 

blir högljutt, enligt både pedagoger och barn. Ibland går något barn till pedagogerna med 

önskemål om sänkt volym eller annat ärende. Pedagogerna pratar lite med barnet och svarar 

på frågor men uppmanar dem sedan ganska snabbt att gå tillbaka till sin plats. Ibland utlyses 

”tysta minutrar” för att skapa lugn. Tysta minuter initieras framförallt av pedagoger men 

ibland även av barn. När tysta minuter inleds påtalar pedagogen hur många minuter det rör 

sig om, till exempel fem, och vad den stora digitala klockan längst fram i bussen ska visa 

när dessa minuter har gått. Flera barn har god koll på tiden och påtalar när det är tillåtet att 

prata igen. Om någon pratar under den tysta tiden påminns de ofta av andra barn. Här blir 

det tydligt hur barnen är delaktiga i att (re-)producera den sociala ordningen i verksamheten. 
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Efter en stund serveras dryck. En pedagog bär alla plastmuggarna staplade som ett högt 

torn och går till varje barnbord där hon ställer en fråga relaterad till månadens tema, till 

exempel värdegrund, matematik, språk etc. Frågorna besvaras av barnen och därefter får 

de sina muggar och en annan pedagog serverar dryck. Barnen får välja mellan vatten och 

mjölk. Varje barn blir explicit tillfrågat och är förväntat att ge ett tydligt verbalt svar. Efter 

en liten stund finns möjlighet till mer mat och då kan man välja vad man vill ha mer av, 

kanske ett kycklingben, enbart potatis eller både ock. Den som inte alls ätit av sin mat 

uppmanas att åtminstone äta lite. Ytterligare lite senare serveras smörgås och då går en 

pedagog runt med en bricka med olika sorters knäckebröd och bordsmargarin. Barnen får 

välja bröd och pedagogen brer smörgåsen vid bordet. Även här blir varje barn direkt 

tillfrågad av pedagogen som förväntar sig både ögonkontakt och verbalt svar. Pedagog och 

barn småpratar medan smörgåsarna breds och delas ut. 

När alla har ätit färdigt blir barnen bordsvis uppmanade att duka av. De klättrar i tur och 

ordning ned från sina säten med kåsor och muggar i handen och går till bakdörren. Till 

skillnad från de vuxna kan barnen gå rakt fram i bussen även när de möts men måste ändå 

vara uppmärksamma och smidiga när de ska passera varandra, särskilt om de har händerna 

fulla och en overallöverdel hängandes runt benen. En stor plastback och hink är framställda 

och barnen förväntas ta hand om sina saker i rätt ordning. De ska först ställa ned muggen 

i backen, därefter skrapa ned eventuella matrester i hinken, ställa ned kåsan i backen och 

placera gaffeln i en burk. Muggar och kåsor ska staplas på rätt sätt så att allt får plats.  

Därefter får några i taget ställa sig i kö till toaletten längst bak i bussen. De står i köksdelen 

där pedagogerna har plockat undan maten och håller på med efterarbetet. Här pågår ett 

ständigt samtal mellan pedagoger och barn. När barnen varit på toaletten tvättar de 

händerna i köksvasken och många behöver stå på en pall och sträcka sig för att nå kranen 

och tvålen. Barnen förväntas klara det själva och får beröm när det går bra. Sammanlagt tar 

hela måltidssituationen drygt en timme. När allt är färdigt uppmanas barnen att klä på sig 

för eftermiddagens aktiviteter och de ställer sig i gången för att sätta på sig sina kläder.  

Berättelsen om den typiska lunchen visar en rutinaktivitet som med små variationer följer 

samma mönster varje dag. I detta skiljer sig Pippi-bussens måltider inte nämnvärt från 

måltider i vanliga stationära förskolor. Emellertid innebär det mobila i verksamheten samt 

bussens design och trånga utrymmen också specifika tidsrumsliga villkor för måltidens 

organisering och barns och pedagogers samspel. Det handlar om hantering och servering 

av maten, hur barn och pedagoger rör sig i bussgången samt hur villkoren för interaktion i 

kamratgruppen hänger intimt samman med barnens placering i bussen. 

Rutiner och improvisationer under måltiden 

Vår andra berättelse handlar om hur måltiden etableras och upprätthålls som en rutiniserad 

praktik men där det – bland annat som en konsekvens av bussens utformning – även finns 

utrymme för barnen att initiera egna, ibland subversiva, aktiviteter. 
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Etablerande av pedagogiska rutiner 

Som vi beskrev i den inledande berättelsen får barnen maten först och inte förrän de har 

hunnit äta lite delar pedagogerna ut muggar och fördelar dryck. På Pippi-bussen har de som 

tidigare nämnts utvecklat en rutin där barnen får muggarna efter att de har svarat på några 

frågor. Frågorna är ofta kopplade till något pågående tema, exempelvis om värdegrund, där 

det kan ingå att prata om vad en bra kompis är och vad ordet förlåt betyder, men kan också 

utgöras av exempelvis olika former av räkneövningar. Pedagogen Karin rör sig genom 

bussen med en stapel av muggar och stannar till vid varje bord. 

Excerpt 1: Vad är en bra kompis?5 

 1 KARIN då undra:r jag hä:r¿ vid de här bordet. har ni nån bra  
   kompissak å berätt[a. 
 2 Agnes                                   [((räcker upp handen))  
 3 Svea                                   [man kan plocka blommer, 
 4 Agnes ja: kan. 
 5 Hanna ja: kan. 
 6 KARIN plocka blommer sa Svea va sa du. 
 7 Hanna m: (1.0) m: (.) om man ger en kompis en kra:m, 
 8 KARIN ja:. 
 9 Agnes å man får inte putta. 

 10 KARIN man får inte pussa (e bra¿) p[utta¿ 
 11 Svea                                                       [man kan=  
 12  =pu:ssas¿    ] 
 13 Isak a:lla får leka] me varandra¿ 
 14 KARIN alla får leka m- de var my:cke bra. ((ger Hanna fyra muggar att dela ut)) 
 15  bra jobbat. (1.1) jä:ttebra:. ((går iväg)) 

Sekvensen följer ett mönster där pedagogen kommer fram till bordet och med små 

variationer ”undrar vid de här bordet”. I excerpt 1 undrar hon om barnen har ”nån bra 

kompissak å berätta”. En av flickorna räcker upp handen, medan Svea säger rakt ut att 

”man kan plocka blommer,”. Barnen mitt emot annonserar att de också kan (raderna 4-5) 

och pedagogen vänder sig mot dem. När hon vänder sig till Hanna bekräftar hon först att 

hon hört vad Svea har sagt ”plocka blommer sa Svea” och lägger till ”va sa du”. Hanna 

föreslår att man kan ge en kram, något som Karin kort bekräftar samtidigt som hon vänder 

sig mot nästa flicka. Genom att vända sig till varje barn i tur och ordning visar hon upp hur 

alla barnen förväntas bidra med ett svar. Nu säger Hanna att man inte får putta. När ett 

svar är att betrakta som rätt eller relevant, upprepar ofta pedagogen svaret. I det här fallet 

råkar hon säga lite fel: ”man får inte pussa (e bra¿)” som hon korrigerar till ”putta”. Svea 

har dock fångat upp att pedagogen sagt pussas och omformulerar i positiva termer: ”man 

kan pu:ssas¿”. Karin uppmärksammar inte detta utan har hunnit vända sig mot Isak och 

Sveas yttrande sammanfaller med att han svarar att ”a:lla får leka me varandra”. Pedagogen 

upprepar vad han har sagt och lägger till en positiv utvärdering: ”mycket bra” samtidigt 

som hon sträcker fram muggarna för barnen att ta. När hon är på väg bort följer ytterligare 

två positiva utvärderingar som markerar att barnen har gjort ett bra jobb. På detta sätt ser 

                                              
5 En förklaring till de symboler som används i excerpten finns i kapitlets Appendix. 
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vi också hur fråga-svar-aktiviteten begränsas i tid. En fråga ställs till alla barnen som sedan 

var och en får svara. Det räcker med ett svar och barnen förväntas inte utveckla sina svar i 

någon högre utsträckning. 

Fråga-svar sekvenserna kan även handla om mer ämnesdidaktiska innehåll som exempelvis 

matematiska frågor. I excerpt 2 ger pedagogen en räkneuppgift till barnen. På samma sätt 

som tidigare inleds sekvensen med att pedagogen undrar något när hon kommer fram till 

barnen. I det här fallet ställer hon frågan till två flickor som sitter längst fram i bussen. 

Excerpt 2: Vad är två plus två? 

 1 KARIN då undrar ja så hä:r. va är två plus två¿ 
 2  (1.2) 
 3 Agnes fy::ra? 
 4  (1.0) 
 5 KARIN bra::. ((ställer ner fyra muggar på bordet)) 
 6  (.) 
 7 KARIN å hur många e ni:? 
 8 Agnes två¿ 
 9 KARIN hur många muggar e de här då, 
 10  ((barnen skrattar, pedagogen tar tillbaka två av muggarna och 
   går vidare i bussen))  

Agnes svarar efter en kort tystnad lite tvekande ”fy::ra¿” och pedagogen svarar genast med 

en positiv evaluering. Sekvensen utgör en IRE-sekvens (initiering-respons-evaluering) som 

är karakteristisk för undervisningssammanhang såsom exempelvis klassrum. Till skillnad 

från excerpt 1, där svaren var mer öppna och kunde formuleras på olika sätt, har frågan om 

vad två plus två är ett tydligt rätt svar. Samtidigt som Agnes svarar sträcker pedagogen fram 

fyra muggar. Barnen är emellertid bara två. Pedagogen stannar upp i rörelsen och frågar 

”hur många e ni?” varvid Agnes åter svarar ”två¿”. Karin frågar vidare ”hur många muggar 

e de här då,”, något barnen uppfattar som ett skämt snarare än något de behöver svara på. 

I retrospektiv kan man förstå det faktum att pedagogen sträckte fram fyra muggar som ett 

misstag, något som bekräftas av att hon inte efterfrågar något egentligt svar från barnen 

utan att de skrattar och pedagogen går vidare. 

Analysen av excerpt 1 och 2 visar hur en pedagogisk rutin etableras där pedagogen ramar 

in frågorna på samma sätt och hur barnen tillåts att svara relativt fritt men att det också 

förekommer frågor med ett rätt eller fel svar. Tydligt är också att de förväntade svaren inte 

är alltför långa, utan att aktiviteten förväntas ta relativt kort tid. Fråga-svar-sekvenserna blir 

därmed även ett sätt att förbereda barnen för att börja skolan där de lär sig att prata en i 

taget och att svara på rätt sätt. 

Barn skapar utrymme för egna aktiviteter 

Som i många institutionella sammanhang har pedagogerna en viktig roll i att styra 

verksamheten och skapa rutiner tillsammans med barnen. Samtidigt skapar barnen även 

utrymme för egna aktiviteter som ibland utmanar gränserna för regler och rutiner. Strax 

innan excerpt 3, sitter Svea, Albin och Love och pratar. Det är mot slutet av lunchen och 
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Albin berättar om rävars klor och hur stora de kan vara. Mitt i berättelsen kommer en av 

pedagogerna förbi och uppmanar dem att plocka upp allt som har hamnat utanför 

grönsakstallriken. Detta initierar en aktivitet som utmynnar i att barnen kastar mat på 

varandra, ett tydligt brott mot den lokala matmoralen (jfr. Aronsson & Gottzén, 2011, 

”local food morality”). En viktig förutsättning för hur aktiviteten utvecklas är bussens 

utformning, där barnen sitter relativt skyddade för insyn i de ”rum” som utgörs av fyra 

stolar och ett bord. På borden finns fortfarande muggar och grönsakstallrikar medan 

kåsorna är borttagna. 

Excerpt 3a: Plocka upp det som hamnat utanför 

 1 JENNY tar ni å plockar upp allting som har hamnat utanfö:r. å lägger  
 2  de i (.) grönsakstallriken. 
 3 Svea den som hör de h[är¿ (.) de är] inte jag. 
 4 Love                                [ ((hostar))   ] 
 5 Albin >Love får plocka upp de där<. 
 6 Love nej ((skakar på huvudet)) 
 7 Albin jo. för att de va du som spillde u:t de. 
 8 Love nej. 
 9 Albin jo-o-o, 
 10 Love nehehe::j, 
 11 Albin knappast ja i alla fall. 
 12  ((Albin kastar ett majskorn på Love som kastar tillbaka)) 
 13 Albin ha ha:. 

När pedagogen sagt till barnen att plocka upp det som hamnat utanför grönsakstallriken 

säger Svea genast till de andra att ”den som hör de här de är (.) inte jag” samtidigt som hon 

sätter sig tillbaka i sätet och visar att hon inte tänker plocka upp något från bordet. Albin 

tar även han avstånd från att plocka upp grönsaker och hänvisar till att ”Love får plocka 

upp de där”. Love protesterar, men Albin lägger till ett argument för varför det är Love 

som ska plocka upp maten: det är Love som har spillt (rad 7). Love protesterar och en kort 

sekvens av ja och nej följer varpå Albin tar ett majskorn och kastar på Love. Svea dras med 

i leken. De tar bara en liten del åt gången, och siktar noga på varandra. Hela tiden har 

framför allt Svea noggrann koll på var pedagogen befinner sig. I bildserien kan vi se hur 

hon tar en grönsaksbit, tittar var pedagogen är, och när hon fastställt att pedagogen inte har 

uppmärksamheten riktad mot henne kastar hon grönsaken på Lukas med en kraftig 

armrörelse. Därefter tittar hon efter pedagogen igen som är på väg mot dem och både Svea 

och Albin sjunker tillbaka i stolarna samtidigt som pedagogen går förbi utan att se vad som 

händer vid barnens bord. I samma stund som pedagogen har passerat sträcker sig Svea efter 

ytterligare en grönsaksbit. 
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Barnen fortsätter att kasta mat allt intensivare på varandra. Det faktum att Svea och Albin 

sitter på en sida och Love själv på den andra leder till att Love blir relativt hårt ansatt av de 

andra två som bildar en allians, där Svea uppmuntrar Albin att kasta på Love samtidigt som 

hon borstar bort grönsaker som hamnar på Albin. Svea tittar hela tiden efter var pedagogen 

befinner sig och sjunker ner i stolen om pedagogen tittar åt barnens håll. Efter cirka två 

minuter markerar Love att leken besvärar honom genom att hänvisa till att man inte får 

(kasta mat). 

Excerpt 3b: Man får inte 

 32 Love man få:r i:n:te. 
 33 Albin då får du slu:ta. 

Albin returnerar dock ansvaret genom att konstatera att ”då får du slu:ta.”, det vill säga att 

han åter förlägger ansvaret hos Love snarare än hos Svea eller sig själv. Varken Love, Albin 

eller Svea slutar kasta mat utan leken snarare intensifieras och barnen har allt sämre kontroll 
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på var pedagogen befinner sig. När Love tar upp en stor hög med grönsaker i handen 

skrattar barnen samtidigt som pedagogen kommer förbi och ser hur Love gör sig beredd 

att kasta. 

Excerpt 3c: Sen när är det okej att kasta mat 

 34 JENNY ne:j,  
 35  (3.2)  

 36 JENNY va håller du på: me:. ((till Love som tittar åt ett annat håll)) 
 35  sen när är de åkej å kasta ma::t. 
 36  (4.0) 
 37 JENNY kom å sätt dej bak vid oss nu Lo:ve. 

Pedagogen stannar upp och med ett dramatiskt tonfall och inslag av tystnader som visar att 

Love har gjort något han inte får säger hon: ”nej (3.2) va håller du på: me:. (.) sen när är 

de åkej att kasta ma::t?”. Love undviker att titta på pedagogen och har istället blicken riktad 

vid sidan av pedagogen. Svea och Albin är tysta. Efter en lång tystnad som understryker 

allvaret i det som hänt säger pedagogen till Love att han får lämna de andra barnen och 

sätta sig längst bak i bussen, tillsammans med pedagogerna. När Love har lämnat bordet 

fortsätter Albin och Svea att leka med maten. 

Det sätt på vilket bussen är utformad, med höga säten som ramar in borden och sträcker 

sig högt över barnens huvud, möjliggör skapandet av ett fysiskt och socialt rum där barnen 

kan göra sådant som de vet är förbjudet. Aronsson & Gottzén (2011) beskriver hur barn 

kan frigöra sig från de vuxnas auktoritet och krav genom att bryta mot regler de vet gäller. 

På liknande sätt kalibrerar barnen tidpunkten för när de kan delta i den otillåtna aktiviteten 

och särskilt Svea uppvisar en stor kompetens i hur hon hela tiden håller koll på var 

pedagogen befinner sig. Att hon är medveten om att aktiviteten är otillåten visas genom det 

sätt på vilket hon anpassar kastandet av mat efter var pedagogen är och sjunker tillbaka i 

sätet när hon bedömer att pedagogen kan se henne och intar därmed en position så långt 

som möjligt från den otillåtna aktiviteten. Att barnen är medvetna om regelöverträdelsen 

visas också av att Love säger att man inte får (excerpt 3c), även om detta underkänns som 

ett argument för att sluta leken och Albin istället lägger över ansvaret för att sluta på Love. 

Varken Albin eller Svea erkänner att de varit med i leken och inte heller Love gör någon 

ansats att förklara att även de andra har kastat mat. Därmed bildas en allians mellan barnen 

mot de vuxna, där barnens lojalitet sinsemellan i det här fallet väger tyngst. 

Den mobila och flexibla förskolan  

Mot bakgrund av berättelserna om måltider, rutiner och subversiva aktiviteter, analyserar vi 

hur deltagarna gör gällande vad som är specifikt för den mobila förskolan. Det faktum att 

de varje dag förflyttar sig från den stationära ”hemförskolan” till olika platser innebär såväl 

tidsrumsliga begränsningar som möjligheter för vardagliga aktiviteter och rutiner. Den 

mobila förskolans sociala ordning kännetecknas av att vara i rörelse – ’being on the move’ 

– där även ett uppehåll på en plats innehåller förberedelser för stundande förflyttningar 

samt beredskap för vad som väntar på nästa destination (Gustafson & van der Burgt, 2015). 
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I vår tredje berättelse undersöker vi hur pedagoger och barn tillsammans gör gällande 

verksamheten som en mobil och flexibel verksamhet. 

Excerpt 4: Ska man sätta på galonbyxor 

 1 Rosa (ska man sätta på dom) ((sträcker upp galonbyxorna mot pedagogen)) 
 2 KARIN ni beh- a ni behöver inte ta på er galonbyxorna nu. 
 3 Rosa men ja kan ta me dom ifall om ja glömmer bo[rt dom. 
 4 KARIN                                                                                   [ja ja ja. visst. absolut.  
 5  (1.0) de går bra de. 
 6  (.) 
 7 KARIN >va ska du göra Pontus.< 
 8 Pontus (        ) 
 9 Thea ska vi åka tillbaka (   ). ((pedagogen har flyttat sig till ett annat bord)) 

 10 KARIN nu ska vi åka tillbaka. 

 11 Thea ja::. 
 12 Pontus ska vi ha: (.) inte galo:nbyxor. 
 13 KARIN ne::j ja tror inte att vi behöver ha galonbyx- för ser du de börja:r-  
 14  vi kanske får titta på hur de ser ut så vi får kanske ta på dom se:n i så fall. 

 15  gå:rden kan ju kanske va jä:ttesuperblöt. de vet vi ju inte. de kanske ha 
 16  r[egnat ]på gå:rden. 
 17 Thea  [ne:j?   ] 
 18 Pontus nej¿ 
 19 Thea ja tror de e bl[ö:tt, 
 20 KARIN                         [ni kommer ihåg ibland så när vi har haft jä:ttefint väder så  
 21  har de regna hemma. 
 22  (.) 
 23 Pontus a:. 
 24 KARIN på fö:rskolan. å tvärsom eller hur. 

Pedagogen står vid ett av borden i bussen då Rosa kommer fram till henne, håller upp sina 

galonbyxor och frågar om hon ska sätta på dem. Karin vänder sig om mot Rosa och säger 

att de inte behöver göra det nu. Hon använder en relativt hög röst och yttrandet innehåller 

ett pronomen i andra person plural ”ni”. Pedagogen tilltalar på så sätt barnen som ett 

kollektiv och använder Rosas fråga för att berätta något för hela gruppen. Rosa föreslår att 

hon i alla fall ska ta med galonbyxorna så att hon inte ska glömma dem och pedagogen 

ställer sig positiv till detta. När pedagogen kommer fram till ett annat bord frågar Thea om 

de ska åka tillbaka. Pedagogen svarar bekräftande genom att på ett sjungande sätt repetera 

det Thea sagt, men nu som ett påstående: ”nu ska vi åka tillbaka” vilket mottas med 

stor glädje. Som för att bekräfta att han tidigare hört rätt frågar en av pojkarna vid samma 

bord om de inte ska ha galonbyxorna. Detta får Karin att göra en utvikning kring detta med 

galonbyxor i vilken hon visar upp vad som är utmärkande för den mobila förskolan. Hon 

tror inte att de behöver galonbyxor eftersom de nu ska åka till ett annat ställe. Den mobila 

förskolan är ständigt på väg och man kan inte alltid veta hur det ska vara på det ställe dit 

man kommer. Även om solen skiner och det är varmt på det ställe där de nu befinner sig, 

kan exempelvis gården ”kanske va jä:ttesuperblöt. de vet vi ju inte.” Användningen av 

”ju” är här intressant, då den epistemiska partikeln visar att talaren förutsätter att det hon 

sagt är känt även av dem som lyssnar (Heinemann et al., 2011). Dessutom bygger 
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pedagogen här upp ett spänningsmoment i det att de inte kan veta hur det är på andra 

ställen. Thea och Pontus håller med om att de inte kan veta genom att säga ”nej” men sedan 

lägger Thea till en hypotes om att hon tror att det är blött. Karin svarar inte direkt på detta, 

utan fortsätter: ”ni kommer ihåg ibland så när vi har haft jä:ttefint väder så har de regna 

hemma. […] på fö:rskolan. å tvärsom eller hur.”. Genom inramningen ”ni kommer ihåg” 

understryker pedagogen att detta är något de alla har erfarenhet av och som de också kan 

förväntas komma ihåg (jfr. Melander och Aarsand, 2017). Det förstärks av det ”eller hur” 

som yttrandet avslutas med och som direkt efterfrågar ett igenkännande. Det jättefina 

vädret kontrasteras med regn vilket understryker hur den mobila förskolan kan färdas 

mellan ytterligheter som erbjuder olika former av upplevelser, i detta fall på väderskalan. 

Att de är på resande fot framhävs också av att pedagogen sätter det de är med om i relation 

till hur det är ”hemma” som sedan förtydligas med ”på förskolan” och som kan jämföras 

med hur de tidigare har konstaterat att de ska ”åka tillbaka”. 

En annan aspekt av bilden av den mobila förskolan som en verksamhet där man är i rörelse 

och som deltagarna lyfter fram, är att även en rutiniserad aktivitet som måltiden kan ske 

under olika omständigheter. I excerpt 5 sitter alla barn och pedagoger ute och äter. De sitter 

runt ett stort bord på en idrottsanläggnings altan. När alla har satt sig med kåsorna framför 

sig och börjat äta frågar en av pedagogerna vad som är skillnaden med att äta den här dagen. 

Excerpt 5: Vi äter utomhus 

 1 KARIN va e skillnaden me å äta mat ida:g då tycker ni. 
 2 Barn ja tycker att de smakar lite ägg¿ 
 3 Barn (   ) studscha mot mitt huvud 
 4  (.) 
 5 Barn (          ) 
 6 KARIN a 
 7 Barn att vi äter utomhu:s. 
 8 KARIN att vi [ utomhu:s j[a 
 9 Barn           [Al:bin.         [Al:bin:. 
 10 KARIN hörni (.) hörni.= 
 11 Barn =[Al:bin. 
 12  (1.0) 

 13 KARIN vi äter utomhu:s ida.   
 14 Barn ((flera barn skrattar)) 
 15 KARIN och ida så sitter vi ju så här så att vi sitter [utomhus-] 
 16 Pojke                                                                            [(               )] sitter breve dej¿ 

 17 KARIN sluta nu. 
 18 Barn okej 

 19 KARIN ä:: vi sitter ju utom[hus nu å ä- sitter vid bo:rd? nån annan dag då kanske vi si-]  
 20 Svea                                   [du sitter bredvid en tjej, (.) (     ) du får sitta bredvid en tjej.  ] 
 21 KARIN men? (.) vem är de som pratar? 
 22 Flicka Svea¿ 
 23 KARIN Sve:a. 
 24  (.) 

 25 KARIN nästa gång vi kanske sitter å äter då kanske vi sitter i sko:gen å ä:ter. 
 26 Barn m:¿ 
 27 Barn ((skrattar)) 
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 28 KARIN va:? eller hu:r, de brukar vi också kunna göra. får ni berätta för  
 29  dom här nya barnen att vi brukar ju faktiskt kunna sitta ute i sko:gen  
 30  å äta också. 
 31 Barn mm. 

När pedagogen ställer frågan svarar ett barn i förhållande till maten de äter och föreslår att 

skillnaden är att det smakar ägg. Ett annat barn fyller på med något skämtsamt medan ett 

tredje barn säger ”att vi äter utomhus”. Karin repeterar svaret och befäster det därmed som 

korrekt, samtidigt som hon gör det tillgängligt för hela gruppen. Bordet de sitter vid är stort 

och barnen har uppmärksamheten på olika saker och lyssnar inte riktigt. När pedagogen 

ännu en gång säger ”vi äter utomhus ida” skrattar däremot flera barn och tycks visa sin 

uppskattning av det faktum att de äter utomhus och inte inne i bussen. Karin arbetar aktivt 

för att samla allas uppmärksamhet kring det ovanliga i dagens måltid och lägger till mer 

information om vad det är som är speciellt – ”att de sitter ju utomhus” – men avbryter sig 

för att tyst säga till ett av barnen att ”sluta nu”. Hon upprepar delar av samma yttrande och 

lägger till ”sitter vid bo:rd” men avbryter sig då ett av barnen, Svea, som sitter i den ena 

änden av bordet, pratar med en pojke som sitter mitt emot henne. Det blir nu tydligt att 

pedagogen förväntar sig att alla ska delta i samtalet och hon frågar vem det är som pratar. 

En flicka säger att det är Svea, pedagogen upprepar Sveas namn och Svea tystnar.  

Karin fortsätter med en liknande kontrast som i excerpt 4 och konstaterar att de nästa gång 

kanske sitter i skogen och äter. Barnen skrattar och pedagogen konstaterar att det är något 

som de också brukar kunna göra. Därmed understryks att verksamheten är flexibel och 

variationsrik. Den rör sig mellan kontraster och oväntade saker kan hända. Att detta är 

speciellt för den mobila förskolan lyfts även fram av pedagogen, då hon vänder sig till de 

barn som gått på förskolan tidigare och uppmanar dem att berätta för ”dom här nya 

barnen” att de brukar kunna sitta i skogen och äta (rad 28-30). 

Pedagogen engagerar barnen i samtal om vad det innebär att vara ett mobilt förskolebarn 

och en norm om att barnen ska delta i den här typen av gemensamma aktiviteter framträder. 

I den ingår att barnen ska lyssna uppmärksamt och bidra till diskussionen genom att svara 

på frågor. I excerpt 5 framkommer också hur de äldre barnen förväntas lära de yngre hur 

det är i den mobila förskolan. Barnen görs därmed delaktiga i socialiseringen av nya 

deltagare och synliggör hur vuxna såväl som barn påverkar berättelsen om vad det innebär 

att vara ett mobilt förskolebarn. Det visar också hur socialisering är en mer komplex process 

än att handla om att vuxna sätter ramar för barnen utan att positionerna ständigt växlar och 

där barnen är viktiga socialisationsagenter för varandra (jfr. Aronsson & Gottzén, 2011, se 

även Pontecorvo et al., 2001). 

Avslutningsvis om lunch i bussen och att bli ”ett mobilt förskolebarn” 

Som berättelserna visar är mobila förskolans måltider en rutiniserad praktik där samma 

moment genomförs dag efter dag med små variationer. Här finns många likheter med 

måltider generellt i förskolans värld men det finns också skillnader. Att verksamheten är 

mobil och måltiderna oftast genomförs inne i bussen medför specifika tidsrumsliga villkor 
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med konsekvenser för måltidens organisering och deltagarnas interaktion. Var barnen har 

sina platser i bussen samt hur pedagoger (och barn) rör sig i bussgången under måltiden 

visar sig ha betydelse för interaktionen såväl mellan pedagoger och barn som för 

kamratgruppsinteraktionen. Inom lunchens ram ingår flera dagliga rutiner, som att dela ut 

dryckesmuggar åtföljt av ett pedagogiskt samtal eller servera smörgås inkluderande en 

valsituation för barnen, som följer ett särskilt interaktionsmönster. I detta ser vi hur 

pedagogerna skapar kontakt såväl verbalt som genom ögonkontakt med varje barn och där 

barnen socialiseras till att kommunicera på ett visst sätt som handlar om både innehåll och 

form, dvs. både vad man säger och hur. Bussens fysiska utformning och specifika 

förutsättningar för måltidens organisering, med barn som sitter still på sina platser och 

pedagoger som rör sig fram och tillbaka i den trånga bussen, betyder att dessa ritualiserade 

handlingar erbjuder möjligheter för att såväl övervaka som kommunicera med barnen, när 

man inte sitter tillsammans och äter vid ett gemensamt bord. Även om förskolepedagogerna 

ansvarar för dessa rutinaktiviteter och gör det tillsammans med barnen ser vi också hur 

barnen själva både får och skapar utrymme för egna aktiviteter. Barnen är delaktiga i att 

både upprätthålla och utmana gränserna för regler och rutiner och använder sig av bussens 

utformning och sin rumsliga placering i detta.  

Berättelserna som vi konstruerat grundar sig på aktiviteter från höstterminens början, när 

halva barngruppen är ny i bussverksamheten. De nya barnen ska då socialiseras in i gruppen 

och det pedagogiska innehållet handlar mycket om värdegrundsfrågor, som i de flesta nya 

barngrupper. Vi ser också i berättelserna hur deltagarna tillsammans skapar kunskap om 

vad som krävs för den här specifika förskolepraktiken och vilka kompetenser barnen 

behöver tillägna sig.  Det handlar om att lära sig att äta inne i bussen: sitta still i bussätet 

och vänta tills allt är serverat, äta ur kåsa med gaffel, balansera fulla grönsakstallrikar i 

bussgången liksom att bära kåsa, mugg och gaffel i en trång bussgång samtidigt som man 

håller reda på en nedhasad overall. Det handlar också om att vara flexibel och förberedd på 

att lunchen kan ätas på olika platser utomhus: vid picnic-bord, på en sten i skogen eller på 

ett sittunderlag ute i naturen. Även om lunchen nästan alltid serveras inne i bussen behöver 

barnen ha en beredskap för att dagliga rutiner genomförs på olika platser och därmed också 

på olika sätt och vi ser hur pedagogerna explicit introducerar samtal som handlar om sådana 

variationer.  

Berättelserna om Pippi-bussens måltider visar hur en mobil förskolas lokala kultur skapas 

och upprätthålls av pedagoger och barn, när de interagerar i en verksamhet som 

kännetecknas av att både ”vara på väg” och stanna på olika platser och där deltagarna 

tillbringar en stor del av förskoledagen i en buss. Bussens design innebär som analyserna 

visar särskilda begränsningar men också möjligheter för barns och pedagogers aktiviteter. 

Berättelserna bidrar till att visa hur barn och pedagoger tillsammans skapar kunskap om 

mobila förskolan som en ”community of practice” och hur deltagarna i interaktion med 

varandra utvecklar kunskaper och de kompetenser som behövs för att bli ”ett mobilt 

förskolebarn”.  
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Transkriptionsnyckel 

[     ] Samtidigt tal/gest, hakparenteser markerar början respektive slut 

= Inget hörbart uppehåll mellan orden eller turerna 

(0.8) Paus med angiven sekundlängd 

(.) Mikropaus 

. Punkt för fallande intonation 

, Fortsatt jämn intonation 

¿ Något höjd intonation 

? Höjd intonation 

jo me- Avbrutet tal 

ha:r Förlängning av ljud; ju fler kolon desto mer förlängt 

pratar Tal med betoning 

JA Tal med hög ljudstyrka 

okej Tal med låg ljudstyrka 

bord Förhöjt tonläge 

bord Nedsänkt tonläge 

>alla< Tal som är märkbart snabbare än omgivande tal 

<alla> Tal som är märkbart långsammare än omgivande tal 

((räcker upp 

handen)) 

Kommentarer 

(    ) Yttrande som hörs, men där det inte går att fastställa vad som sägs 

(bra) Yttrande där det som står inom parentes troligen är det som sägs 

KARIN Pedagog markeras med versaler 

Thea Barn markeras med gemener 
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