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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka förskollärares didaktiska överväganden och val vid 

planering av verksamheten i de mobila förskolorna i Uppsala kommun, sett i relation till den 

variation av plats och utemiljö som den mobila förskolan erbjuder. Utgångspunkten i studien 

ligger i hur förskollärarna på de mobila förskolorna uppfattar relationen mellan val av 

verksamhetsinnehåll och organisation respektive val av plats och miljö. Studien utgår från ett 

didaktiskt perspektiv och för att besvara studiens syfte och frågeställningar har fyra 

samtalsintervjuer med förskollärare på de mobila förskolorna genomförts. Under samtalen 

framkom mönster som pekar på att förskollärarna förhåller sig flexibelt till sina planeringar samt 

att barns inflytande spelar en avgörande roll för förskollärarens didaktiska planering i relation till 

platsen. Således varierar det om det är platsen som styr planeringen eller om det är valet av 

verksamhetsinnehåll som styr platsvalet. Vidare kan vi utläsa att de mobila förskolornas speciella 

förutsättningar medför en relativt stor påverkan på förskollärarens didaktiska planering. En viktig 

förutsättning i den didaktiska planeringen visade sig vara flexibilitet då den varierande platsen 

innebär en mångfald av specifika yttre förutsättningar som förskollärarna måste förhålla sig till.  

 

Nyckelord: Didaktisk planering, Förskola, Intervju, Mobil förskola  
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Förord 

I arbetet med denna studie har vi valt att samarbeta med undantag från genomförande av 

intervjuer, bearbetning av det insamlade materialet, resultatdelen samt delar av 

litteraturöversikten. Vi valde att skriva större delar av studien tillsammans för att få en jämn 

språklig kvalité på texten.  

Vi vill rikta ett stort tack till de förskollärare som deltagit i studien och bidragit med sin tid och 

sina erfarenheter. Vi vill även tacka vår engagerade handledare Maria Folke-Fichtelius som stöttat 

och guidat oss under hela arbetets gång.  
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Inledning 

Ett av de första stora aktiva val man som vårdnadshavare numera har möjlighet att göra för sitt 

barn är om, när och var barnet ska börja i förskolan. Valen är idag många och det finns en mängd 

pedagogiska inriktningar att förhålla sig till när man väljer förskola till sitt barn. Antalet förskolor 

med någon pedagogisk inriktning har ökat i antal och man kan bland annat välja mellan 

inriktningar så som Reggio Emilia, Waldorf, Montessori samt I Ur och Skur etc. Numera finns 

det även förskoleavdelningar som inte vistas i en byggnad med en traditionell förskolegård under 

dagen utan tar sig runt till olika platser med hjälp av en buss, en så kallad mobil förskola. Vi har 

som lärarstudenter ofta uppmärksammat de mobila förskolorna när de åkt runt i, eller stått 

parkerade i Uppsala. Våra tankar har då väckts kring hur verksamheten fungerar på dessa bussar 

samt hur förskollärarna arbetar under dessa speciella förutsättningar.  

I denna studie vill vi därför undersöka hur förskollärarna som arbetar i de mobila förskolorna 

planerar sitt arbete under den omständigheten att verksamhetens fysiska plats och miljö varierar, 

samt att verksamheten i huvudsak bedrivs utomhus.  
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Bakgrund 

Förskolans uppdrag är att skapa en verksamhet där alla barn får möjlighet att lära och utvecklas. I 

och med den reviderade läroplanen för förskolan har förskollärarens särskilda ansvar för den 

pedagogiska verksamheten lyfts fram. Detta ansvar står nu utskrivet under varje målområde i 

läroplanen (Lpfö98, 2010). På vilket sätt dessa mål ska uppfyllas är upp till varje ansvarig lärare att 

bestämma. En konsekvens av detta är att det ställs stora krav på förskollärarens didaktiska 

kompetens när det gäller val av innehåll och metoder i planeringen av förskolans verksamhet. Ett 

av de val som förskolläraren står inför är utformandet av den fysiska miljön. Det finns en lång 

tradition bland pedagoger i förskolan att se betydelsen av miljön och miljöns utformning. Maria 

Montessori, John Dewey, Ellen Key och Loris Malaguzzi är alla pedagogiska förebilder som har 

lyft fram vikten av att använda miljön i verksamheten. Loris Malaguzzi grundade Reggio Emilias 

filosofi vilken framhåller begreppet ”miljön som den tredje pedagogen”. Här menas att genom att 

utarbeta miljön på ett inspirerande sätt ges barnet möjlighet till utforskande, skapande, 

experimenterande och eget tänkande. Pedagogens uppgift blir då att planera och arrangera en 

miljö som utmanar och ger förutsättningar för skapande och kreativa barn (Dahlberg & Åsén, 

2008, s. 189).  

Utevistelsen på förskolan kan både innebära en kort stund ute i den friska luften samt en 

längre vistelse med lek och utforskande. Den fysiska miljön är viktig för förskolebarnets sätt att 

uppleva och förstå världen. Miljön måste därför redan från början vara utformad med 

eftertänksamhet för de barn som ska vistas där och möta dessa barn utifrån deras perspektiv och 

utvecklingsmöjligheter. Denna studie kommer att undersöka hur förskollärarna planerar sin 

verksamhet med de speciella förutsättningar och miljö som det är på de så kallade mobila 

förskolorna.  

Mobila förskolor i Uppsala kommun  

Det finns sedan 2009 fem mobila förskolor i Uppsala kommun. En av grundtankarna med de 

mobila förskolorna är att de ger förutsättningar för en naturinriktad pedagogik samtidigt som de 

vid införandet erbjöd flexibla lösningar på den akuta platsbristen som fanns på kommunens 

förskolor (Hedefalk, 2008). I de mobila förskolorna har varje buss plats för ca 20 förskolebarn. 

Varje buss är knuten till en förskola och fungerar som en extra avdelning. Denna avdelning för 3-

5 åringar befinner sig inte fysiskt på förskolan annat än tidig morgon och sen eftermiddag om 

vårdnadshavarnas behov av förskola överskrider de tider bussarna används. I bussen finns 

material av liknande former som på förskolan, böcker, bildskapande material, redskap samt annat 

material som kan bidra till ett utforskande arbetssätt. Bussen åker iväg till olika platser, ungefär en 

halvtimmes restid från den stationära förskolan, platser där sedan aktiviteter pågår under dagen. 
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Arbetet på de mobila förskolorna följer läroplanen för förskolan Lpfö98 precis som övrig 

förskoleverksamhet. Minst två pedagoger följer med barnen på förskolebussen tillsammans med 

en förare som endera har pedagogisk utbildning eller har pedagogisk erfarenhet. Dessa har blivit 

utbildade chaufförer genom Uppsala kommun (Hedefalk, 2008).  
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Litteraturöversikt  

Tidigare forskning  

De forskningsområden som ingår i studiens litteraturgenomgång har valts utifrån 

frågeställningarna, vilka berör ämnen som förskolans miljö, utemiljö och förskollärarens 

didaktiska planeringar. Dessa har vi ansett vara relevanta då de ger en bred bakgrund till det som 

vi ska undersöka i denna studie. Utöver detta har även en översikt av tidigare 

förskolepedagogiska traditioners tankar kring miljöns betydelse gjorts. Vårt bidrag blir att granska 

dessa områden utifrån den mobila förskolans unika förutsättningar.  

Miljöns betydelse inom tidigare förskolepedagogiska traditioner 

Ellen Key (1849-1926) talar om att den rätta utgångspunkten vid ett barns uppfostran till en 

social människa är att behandla barnet som en sådan, samtidigt som man stärker dess mod till att 

utvecklas till en egen individ (1995, s. 17). Uppfostrarens största misstag skulle vara att behandla 

barnet som om denne vore ett oorganiskt och opersonligt ämne vilken kan formas och omformas 

(a.a., s. 30). Key menade att man ska akta sig för omedelbara ingrepp och istället omärkt leda in 

barnet på det som önskas uppmärksammas. På detta sätt erhåller barnet oersättliga erfarenheter 

vilka de sedan får dra egna slutsatser utifrån. Det är viktigt att barnen får uppleva med alla sina 

sinnen och att miljön tillåter utforskande med full rörelsefrihet. Key beskriver detta som att 

barnen måste få utvecklas genom att bita, smaka och röra utan att ständigt bli tillrättavisade (a.a., 

s. 21). 

Maria Montessori (1870-1952) hävdar att barns utveckling inte sker slumpmässigt utan 

genomgår olika stadier. På varje framförvarande stadium har vi ett nytt barn som representerar 

andra egenskaper skilda från dem som denne uppvisade under tidigare år. För barnet sker en 

pånyttfödelse men allt som sker under ett utvecklingsstadium är en förutsättning för att en 

utveckling ska ske i nästa stadium då barnet bygger vidare på sina tidigare erfarenheter. (1976, s. 

3). Montessori talar om att det är viktigt med förstahandsupplevelser: 

The establishment of the relationships between objects is what is important to the child. This is to 

say that the child needs to classify and absorb the exterior world by means of his senses (a.a., s. 

11). 

Vuxna som underskattar barnets intelligens omger barnet med en ostimulerande omgivning 

medan det som barnet verkligen behöver är att se och uppleva saker för att förstå dem. Världen 

erbjuder sig till barnet när det går ut (a.a., s. 34). Vuxna kan förväntas visa barnet verkliga saker 

istället för att tillverka föremål som representerar idéer och stänga in dessa föremål i skåp. 

Naturen i sin helhet upprepar mer eller mindre samma element. När vi studerar exempelvis livet 
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av växter eller insekter i naturen får vi idéer om alla växter eller insekter i världen. Montessori 

beskriver det som att det räcker att se en trädart för att kunna föreställa sig hur alla träd av den 

arten lever (a.a., s. 34). Människor förvärvar sig världen psykologiskt med hjälp av fantasin. 

Verkligheten studeras i detalj, det är detaljerna som kan växa i fantasin och på så sätt skapas 

kunskap. Genom fantasin kan man bilda sig en uppfattning och idéer av världen, detta är ett 

universellt sätt att organisera kultur menar Montessori. Innehav av och kontakt med verkliga 

saker för med sig en mängd kunskaper, istället för att exponeras väcks objektet till liv (a.a., s. 34 

f.). 

There is no description, no image in any book that is capable of replacing the sight of real trees, 

and all the life to be found around them, in a real forest. Something emanates from those trees 

which speaks to the soul, something no book, no museum is capable of giving (Montessori, 1976, 

s. 35) 

En annan person som haft stor betydelse för förskolans utveckling är pedagogen John Dewey 

(1859-1952) vilken är mest känd för sitt uttryck ”learning by doing”. Framträdande för Deweys 

tankar är att det är i samspelet mellan individen och dennes omvärld som utveckling sker, vilket 

förutsätter att individen arbetar aktivt för utveckling. Detta får som konsekvens att barnet måste 

ges möjlighet till att experimentera och aktivt pröva samt att utbildningen måste utgå från 

individens intresse och aktivitet. Dewey ställer stora krav på lärarens kompetens och anser att 

denne ska arbeta aktivt för att stimulera, bredda och fördjupa barnets utveckling (2004, s. 17). 

Om läraren däremot inte tar till vara på barnets intressen anser Dewey att utbildning blir något 

som pressas på utifrån och inget som kommer införlivas i individen (a.a., s. 46). Den planering 

som pedagogen förberett ska inte ses som en oföränderlig gjutform utan som en utgångspunkt 

där alla inblandade har bidragit. Det är lärarens uppgift att ta tillvara på tillfället och dela med sig 

av sina erfarenheter och ta del av andras för att utveckla målet (a.a., s. 204 f.). Vidare talar Dewey 

om att litteraturen är en tolkning och en återspegling av sociala erfarenheter vilken inte ska 

föregå, utan följa efter en sådan erfarenhet. Litteraturen kan därför inte bli en grund att bygga på 

men kan dock användas som en sammanfattning (a.a., s. 51). 

Idag är många svenska förskolor inspirerade av den pedagogiska filosofin Reggio Emilia vilken 

grundades av Loris Malaguzzi (1921-1994). Ett känt talesätt inom Reggio Emilia är att miljön ”ses 

som den tredje pedagogen” (Dahlberg & Åsén, 2008, s. 189). Med detta menas att miljön ska vara 

inspirerande, inte bara ge barn möjlighet att tänka och känna utan också skapa möjligheter till 

handlande, aktivt utforskande och lärande. Pedagogens uppgift blir att planera och organisera 

miljön och på så sätt skapa förutsättningar för utforskande. Miljön ska vara utmanande samt 

stödja och stimulera barnets intresse, motivation och kreativitet (a.a., s. 202 f.). Carlo Barsotti 

genomförde 1993 en intervju med Malaguzzi där han uttalar sig om Reggio Emilia. I denna 

intervju talar han om miljöns värde, vikten av dess organisering och kvalitet. Vidare talar han om 

betydelsen av att ha en stark, optimistisk syn på barnet. Att barn föds med många resurser och en 

fantastisk potential, det har en egen kapacitet att bygga upp sina tankar, sina idéer, frågor och 
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försök till svar. Ett begåvat barn förutsätter en begåvad pedagog och denna begåvade pedagog 

har enligt Malaguzzi aldrig funnits och finns inte heller idag. Denne kan endast formas i ett 

gemensamt arbete där man tillsammans bygger upp, gör fel, rättar dessa fel och ser tillbaka på det 

arbete man gjort (Barsotti, 2011, s. 116 f.). Reflektion är en av verksamhetens bärande 

kärnpunkter inom Reggio Emilias filosofi (a.a., s. 108). 

Sammanfattningsvis talar Key, Montessori, Dewey och Malaguzzi om att lära i det verkliga 

livet, att kombinera fältstudier med teoretisk kunskap menar de bidrar till lärandet och 

kunskapsbildningen. De menar att samspelet med naturen och utomhusmiljön är ett viktigt inslag 

i den traditionella undervisningen. Barnens spontana lust och det egna intresse ska fungera som 

en drivkraft i kunskapssökandet (Szczepanski, 2008, s. 18 f.f.). 

Tidigare studier om förskolans miljö 

Den pedagogiska miljön är ett begrepp som kan innefatta många olika aspekter så som fysisk 

utformning, material samt samspelet mellan barn och vuxen men också samspelet mellan barnen. 

Det klimat eller den atomsfär som finns i verksamheten innefattas också ofta i detta begrepp. I 

denna studie har vi valt att avgränsa miljöbegreppet till den rent fysiska miljön i omgivningen runt 

barnen samt det eventuella material som kan förekomma där. 

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2006) skriver om den pedagogiska miljön i 

förskolan. Den pedagogiska miljön ska inspirera till utforskande, upptäckande samt till olika 

aktiviteter. Miljön rymmer både fysiska och psykiska aspekter vilket kan översättas till material, 

klimat och utrymmen. Den pedagogiska miljöns utformning är av stor betydelse för barns lärande 

och den bör vara utformad så att den underlättar, stimulerar och utmanar barnens lärande (s. 89).  

Pia Björklid (2005) har på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling genomfört en 

kunskapsöversikt över samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Där 

framkommer att det finns få studier som behandlar hur den fysiska miljön kan skapa 

förutsättningar för lek (s. 38). Vidare skriver Björklid att den forskning som finns om miljön ter 

sig olika beroende på om den studerat inne- eller utemiljö. Forskning om utomhusmiljön inriktar 

sig mestadels på möjligheter till lek, lärande och utveckling, medan forskning om inomhusmiljön 

ofta riktar in sig på de begränsningar som finns i miljön (a.a., s. 170). Samspelet mellan lärande 

och den fysiska miljön har även Sofia Eriksson Bergström (2013) undersökt i sin avhandling. Där 

behandlas hur rum, barn och pedagoger samverkar med varandra. Analyser av de genomförda 

observationerna som presenteras i avhandlingen har visat att i mindre tillrättalagda och mindre 

statiska miljöer förhandlar barnen mer med varandra och kommer överrens om 

handlingserbjudanden (s. 102 f.). Eriksson Bergström skriver även att den fysiska miljön ofta 

används för att strukturera och organisera barngruppen samt att det i samband med detta finns 

en så kallad synlig och osynlig pedagogik i verksamheten. Den synliga pedagogiken kännetecknas 

av att miljön på ett tydligt sätt med stark inramning indikerar vad man kan göra i ett rum. 

Pedagogerna kan även de vara öppet styrande i de aktiviteter som genomförs. De instruktioner 



12 
 

som ges kan således vara av olika strikt karaktär. Inom det som Eriksson Bergström benämner 

som ”den synliga pedagogiken” kan exempelvis en mycket detaljerad beskrivning av en aktivitets 

genomförande ges och lämna litet utrymme åt fritt skapande. I en miljö som präglas av en mer 

”osynlig pedagogik” är inramningen svag och valmöjligheterna på rummets användbarhet är 

många. Det är tillåtet att välja och en variation av beteenden och spontana aktiviteter främjas 

(a.a., s. 171). 

Studier om utemiljöns betydelse  

Patrik Grahn (1997) har undersökt utformningen av daghemsgården och dess betydelse för lek, 

motorik och koncentrationsförmåga. Han redovisar att den oplanerade naturmiljön erbjuder en 

dynamik vilken kan vara svår att frambringa i en tillrättalagd miljö. Miljön är mångfasetterad 

vilket medför att varje individ kan tolka denna samt att mångfalden i miljön kan användas utifrån 

barnens egna behov (s. 91 f.). En dynamisk miljö ger barnen en plats att utvecklas samtidigt som 

den inbjuder till nya upptäckter utan att bli tråkig (a.a., s. 95). Fantasin ges möjlighet att flöda när 

miljön inte är tillrättalagd. I denna sorts miljö finns material så som stenar, pinnar, buskar, gropar 

och träd vilka inte har ett på förhand givet användningsområde. Barnen ges i denna miljö 

möjlighet att skapa egna band mellan sig själva och omgivningen samt ett fritt spelrum att tolka 

och förstå den omgivning de växer upp i (a.a., s. 94). Barns utforskande av den fysiska miljön sker 

på ett sinnligt, konkret och fysiskt sätt vilket ger barnen erfarenheter vilka hjälper dem att finna 

och förstå meningssammanhang i tillvaron. En variationsrik utemiljö som utmanar barnen att 

relatera till miljön på olika sätt kan därför anses betydelsefull för barnens utveckling (a.a., s. 86). 

Personalens attityder till den miljö som de och barnen vistas i är också av betydelse i dessa 

sammanhang (a.a., s. 94). 

Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik utgår enligt Anders Szczepanski (2008) vanligtvis från tre olika perspektiv, 

vilka benämns som platsperspektivet, miljöperspektivet och kroppsperspektivet. Platsperspektivet 

innebär att platsens bidrag till lärandet betonas. Genom olika platser finns möjlighet till att 

uppleva förstahandsupplevelser och att dessa möten med den faktiska och autentiska miljön 

istället för abstrakta beskrivningar är en viktig del i lärprocessen (s. 19). Miljöperspektivet innebär 

att den ekologiska läsbarhetens betydelse lyfts fram för lärandet och att det är omöjligt att lära om 

naturen via andrahandserfarenheter (a.a., s. 24). Det tredje och sista perspektivet som 

utomhuspedagogiken kan sägas utgå ifrån är kroppsperspektivet. Detta perspektiv ser rörelsens 

och sinnenas betydelse för lärandet, att vi lär med kroppen. Här talas om att gripa för att begripa, 

en växelverkan mellan boklig bildning och sinnlig erfarenhet (a.a., s. 26). Utomhuspedagogiken 

handlar om ett handlingsinriktat lärande, där kunskapen utvecklas genom aktivitet och att detta 

kan ske i landskapet som har den dubbla rollen som både plats och föremål för lärande. Att 

eleverna får uppleva förstahanderfarenheter i icke textbaserade praktiker hos olika fenomen där 
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de existerar och inte endast erfar dem genom texter. Utomhuspedagogik kan ses som ett sätt att 

lära (Szczepanski m.fl., 2006, s. 90 f.). 

Szczepanski har undersökt lärares uppfattningar av lärande och undervisning utomhus. I hans 

studie framträder vissa områden i hur lärarna har svarat på frågan om vad utomhuspedagogik är 

för dem. Dessa är olika platser för lärande, olika sätt att lära, olika objekt för lärande samt olika 

former av kroppsligt lärande. Områdena anser Szczepanski i stort speglar den teori som finns 

kring pedagogiken (2008, s. 41-44). Dessa utsagor kan även härledas till Nationalencyklopedins 

definition av begreppet: 

Utomhuspedagogik, pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet. Termen 

introducerades under tidigt 1990-tal och kopplas till en pragmatisk reformpedagogisk 

bildningstradition som ser kunskap som aktivitet. Den bygger på en växelverkan mellan autentiska 

upplevelser och textbaserat lärande. Praktiskt utövas den i form av tolkning, vägledning och 

reflektion i natur- och kulturlandskap, där eleven vistas i större delen av undervisningstiden. 

Undervisningssituationen kan förläggas i både urbana och rurala miljöer, och genom att lärandet 

förutom utevistelse även förutsätter mer rörelse framhålls ofta de positiva effekterna för elevernas 

hälsa (www.ne.se). 

Miljöns betydelse för förskollärarens didaktiska planering 

Elisabeth Nordin-Hultman (2004) har i sin avhandling urskiljt två framträdande diskurser vilka 

ofta styr hur miljön på förskolan organiseras och planeras. Dessa kallar hon för hemdiskursen 

och verkstadspedagogikens diskurs. Hon beskriver hemdiskursen som den som haft störst 

inflytande i förskolan och att denna förankrar sig i tanken att förskolan ska vara hemlik med 

hemmet som förebild och ideal. Som exempel tas förekomsten av gardiner och krukväxter i 

fönstren, samt att en god omvårdnad och en lugn, trygg och trivsam miljö är normen. 

Motdiskursen till denna hemlika diskurs är den som Nordin-Hultman benämner som 

verkstadspedagogikens diskurs. Här argumenteras för en utmanande och svagt reglerad miljö där 

olika material är rikt förekommande med fokus på lek, utforskande och experimenterande.  

Vidare menar författaren att det är just med hjälp av dessa två diskurser som det går att förstå hur 

miljön organiserats inom den svenska förskoletraditionen (2004, s. 110 f.f.). 

Marjanna de Jong (2010) talar om att detaljer i miljöns utformande är en konsekvens av 

pedagogens och därmed samhällets syn på barn, barns behov och barns uppfostran (s. 256). 

Vidare beskriver de Jong likt Nordin-Hultman att synen på förskolans uppgift starkt präglar dess 

fysiska utformning. Om förskolans uppgift ses som att vara hemlik för att stödja barns utveckling 

blir miljöns utformning en annan än om förskolan ska se det kompetenta verkskapande barnet 

(a.a., s. 258 f.). 

Verkskapandet är även något pedagogen och psykologen Elsa Köhler (1879–1940) talar om. 

Hon introducerade begreppet aktivitetspedagogik år 1936. Där tar hon upp betydelsen av ett rikt 

material och att barnen får möta detta tillsammans med andra barn: 
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Aktivitetspedagogiken, som avser att vårda ”människans hela dynamik” i hennes verkskapande och 

sociala beteende, har emellertid upptäckt, att även socialaktiviteten bör frigöras, för att kunna fostras. 

Detta betyder, att det verkskapande barnet, som har tillgång till allt möjligt material, även måste ha 

tillgång till kamrater (Köhler, 1936, s. 78). 

Det är genom verkskapandet som barn kan lära sig om sin omvärld vilket medför att miljön kan 

utformas som en ateljé eller verkstad. En plats där experimenterande och utforskande 

tillsammans med andra främjas av dess utformning (a.a.). 

Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie har vi valt ett didaktiskt perspektiv som utgångspunkt då studien inriktar sig på 

förskollärarens planering och val i den pedagogiska verksamheten på de mobila förskolorna. 

Enligt Werner Jank och Hilbert Meyer (1997) kan ordet didaktik härledas till det grekiska verbet 

”didaskein”, vilket kan översättas till att undervisa, lära eller att bli undervisad. Didaktiken kan 

sägas svara på en rad olika frågor. Dessa brukar benämnas vad (innehållet), hur (förmedlingen), 

varför (motivet), för vem och när etc. Vidare beskrivs didaktik inte bara som en teori utan också som 

en undervisnings- och inlärningspraktik. Den kan vara en del av de praktiska pedagogiska 

handlingar samt metodval vilka utförs i verksamheten (s. 17 f.f.). En central utgångspunkt inom 

didaktiken är att varje undervisningstillfälle består av ett antal olika val vilka läraren ställs inför, så 

som val av innehåll och organisering etc. Till detta läggs aspekten att varje val är påverkat av dess 

samhälle, tid och undervisningstraditioner (Östman, 2000, s. 66 f.). Detta är även något som 

Stephen J. Ball (2011) talar om, att omsätta styrdokument till praktik är en kreativ, sofistikerad 

och komplex process;  

Policies do not normally tell you what to do, they create circumstances in which the range of 

options available in deciding what to do are narrowed or changed, or particular goals or outcomes 

are set (s. 8). 

Denna komplexa process kräver vad Leif Östman (2000) benämner som didaktisk kompetens 

vilken kan relateras till lärarens undervisning ur vilken man kan urskilja två helt skilda 

problemställningar. Den första problemställningen berör ”hur skall vi göra?” och behandlar 

lärarens dagliga arbete i verksamheten i vilken denne är tvungen att ta omedelbara beslut som 

måste relateras till sammanhanget. Denna fråga kräver ett direkt svar i form av en handling. 

Denna typ av frågor förutsätter praktisk kunskap vilken är ett resultat av den praktiska 

erfarenheten. Den andra problemställningen berör grunden för våra beslut om hur vi ska handla. 

Denna fråga kräver inte ett omedelbart svar utan är mer generell i sin karaktär och är grundad på 

en teoretisk kunskap. En didaktiskt kompetent lärare har inte enbart teoretiska och praktiska 

kunskaper inom det kunskapsområde där denne är verksam utan även om undervisning. 

Integrationen av dessa olika kunskaper bildar en praktisk vetenskaplighet som består å ena sidan 

av en kunnighet i att generalisera, systematiskt belysa ett problem, en händelse, ett fenomen 
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utifrån olika synvinklar. Å andra sidan består denna i en kunnighet att konkret med hänsyn till 

sammanhanget och den specifika situationen lösa problem (2000, s. 69 f.).  

Förskollärarens didaktiska kompetens är en betydande förutsättning i och med den reviderade 

läroplanen för förskolan Lpfö98 där förskollärarens pedagogiska ansvar tydliggjorts. Under varje 

målområde i läroplanen finns det specifika punkter vilka ligger under förskollärarens ansvar att 

uppfylla. Det ligger även på dennes ansvar att varje barns lärande och utveckling dokumenteras 

samt analyseras för att kunna utvärdera och utveckla verksamheten i förhållande till läroplanen 

och dess intentioner. Detta arbete kan sägas utgöra en del av vad det innebär att arbeta didaktiskt, 

alltså med frågorna vad, hur och varför. Innehav av didaktisk kompetens består i att ha kunskap 

kring de didaktiska frågorna samt hur dessa ska tillämpas för att ge barn förutsättningar och skapa 

utmaningar för att stödja dem i deras lärande på mest fördelaktiga sätt (Östman, 2000, s. 69 f.). 

Vidare talar läroplanen om vikten av barns reella inflytande på den pedagogiska verksamheten 

samtidigt som detta är förskolläraren med sin pedagogiska utbildnings ansvar att genomföra. De 

behov och intressen som barnen själva ger uttryck för bör enligt Lpfö98 vara utgångspunkten i 

utformningen och planeringen av verksamheten (2010, s. 12). De verksamhetsmål som 

förskolläraren formulerat och utgår från i sin planering ska samtidigt ta vara på barns intressen 

och erfarenheter vilket kan uppfattas som en motsättning (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006, s. 138).  Vidare talar Pramling Samuelsson och Sheridan om att man som pedagog måste ha 

en förmåga att i tanken pendla mellan samhällets mål och barnets värld samt att förstå vikten av 

att reflektera över varje mål och dess innebörd. För varje mål och varje innebörd behöver 

pedagogen fundera och värdera (a.a.). Förskolläraren måste vara en god observatör, lyhörd, 

uttolkare av barns värld samt kunna ställa sig frågande till hur just jag kan skapa förutsättningar 

för varje individ att möta nya utmaningar. Majoriteten av alla lärare har en god grund av 

kunskaper och erfarenheter att bygga sin planering på (a.a., s. 139 f.f.). Vidare talar författarna om 

vikten av medvetenhet om den förändring som sker i lärarens profession, de nämner tre viktiga 

aspekter av detta. Den första handlar om att lära sig om barn, inte minst från barnen själva, att 

ens förhållningssätt grundar sig i en nyfikenhet på barns värld samt deras intressen. Att läraren 

inser att det ständigt finns nya saker att lära sig om barn och att hålla sig uppdaterad om ny 

forskning och litteratur då kunskap ständigt är under förändring. Den andra aspekten handlar om 

att lära sig om samhällets krav och intentioner. Denna aspekt innebär att läroplanen ska vara 

integrerad i pedagogen och att denne har förstått, tolkat och gjort läroplanen till sin egen.  Den 

tredje och sista aspekten handlar om att ändra sitt eget sätt att tänka och förstå olika saker. Detta 

då det är viktigt att inte stagnera i de egna tankesätten och föreställningarna om omvärlden. Att 

inte inneha ett förhållningssätt som leder till ett på förhand givet handlingsmönster. (a.a.). I 

arbetet med dessa tre aspekter anspelas inte på något sätt att pedagogen utvecklas från sämre till 

bättre utan att denne hela tiden blir en bättre lärare och skaffar sig en större förmåga att möta 

varje barn, kort sagt att bli mer professionell. I och med detta ställs krav på att pedagogen själv är 

aktiv i sitt eget lärande och tänker samt reflekterar kring sig själv och det som sker i 
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verksamheten. Barns engagemang uppstår när de möter människor och ting i sin omvärld och att 

pedagogens roll då är att väcka intresse, nyfikenhet och att stötta samt utmana barnen. En 

medvetenhet om målen, om varje barn och om den egna rollen i barnens lärande krävs för att 

dessa kriterier ska uppfyllas (a.a. s. 141). 

Om barnen, som tidigare nämnts, ska kunna ha ett reellt inflytande på verksamheten måste de 

rymmas i en planering som ger både flexibilitet och struktur. Att verksamheten är flexibel på så 

sätt att spontant uppkomna situationer kan tas tillvara inom ramen för de planerade aktiviteterna 

(a.a., s. 93 f.). Flexibilitet är även något som Mia Maria Rosenqvist behandlar. En förmåga att 

tillåta sig frångå och stryka aktiviteter som står på planeringen tolkas som flexibilitet och barnens 

intresse kan löpande tillgodoses istället för att barnen blir tvingade att utföra det planerade 

aktiviteterna utan att något intresse finns (1995, s. 6).  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares didaktiska planering av verksamheten i de 

mobila förskolorna i Uppsala kommun, sett i relation till den variation av plats och utemiljö som 

den mobila förskolan erbjuder. I fokus för studien ligger relationen mellan förskollärarnas val av 

plats respektive val av innehåll och organisation, samt barnens inflytande i dessa val. 

Frågeställningar 

- Hur uppfattar förskollärarna relationen mellan val av plats och miljö samt valet av 

innehåll i och organisation av verksamheten? 

- I vilken mån och på vilket sätt kommer barnets intresse till uttryck i val av plats och 

innehåll? 

- Vilka möjligheter respektive hinder ser förskollärarna med den mobila förskolans speciella 

förutsättningar när det gäller val av innehåll och organisation? 
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Metod 

Under detta avsnitt kommer vi behandla den metod vi använt oss av vid insamlandet av det 

empiriska materialet till denna studie. Vi kommer även redogöra för och presentera det urval som 

gjordes. Därefter kommer genomförandet, databearbetningen och analysmetoden, etiska aspekter 

samt reflektion över metoden att behandlas. Avslutningsvis då denna studie har två författare 

kommer vi att redogöra för hur fördelningen av arbetet sett ut.  

Metod för datainsamling  

Som datainsamlingsmetod för denna studie valdes intervju. Den kan beskrivas som en kvalitativ 

forskningsintervju vilken syftar till att förstå aspekter utifrån den intervjuades eget perspektiv. 

Forskningsintervjun kan liknas vid ett vardagligt samtal men har ett underliggande angreppssätt 

och en frågeteknik som skiljer sig från det vardagliga. Vi har valt att använda oss av en 

halvstrukturerad intervjuform, det vill säga varken som ett öppet samtal eller som en utfrågning 

efter en strängt strukturerad mall (Kvale, 1997, s. 32). Denna studie använde sig av ett mer öppet 

samtal men som fortfarande behöll en grundstruktur. Detta eftersom denna slags intervjuform 

bäst svarade till studiens frågeställningar vilka efterfrågar personliga uppfattningar av ett visst 

område. Att få en insikt i den intervjuade personens uppfattningar och erfarenheter utan att 

begränsa dennes utsagor (a.a. s. 34). Under intervjuns gång fanns med denna metod möjlighet att 

förändra och komplettera frågornas form, innehåll och ordningsföljd. Det fanns även potential 

att följa upp den intervjuades svar, berättelser samt mer oväntade sidospår.  

Urval 

Respondenterna i denna undersökning valdes ut utifrån deras arbetsplats. Kontakt togs i första 

hand med respektive förskolechef via telefon på de förskolor i Uppsala kommun som de mobila 

förskolorna är knutna till. Förskolecheferna hänvisade sedan vidare till behöriga förskollärare vid 

de mobila avdelningarna. Kontakt med dessa togs via telefon och de tillfrågades om medverkan i 

studien.  

Vid urvalet av respondenter valdes förskollärare då de enligt läroplanen har det primära 

ansvaret för planeringen av den pedagogiska verksamheten. Vi valde att intervjua fyra 

förskollärare från fyra olika mobila förskolor. Detta för att inkludera så många mobila förskolor 

som möjligt i studien men även för att antalet respondenter skulle vara delbara med två eftersom 

vi delat upp arbetet med genomförandet av intervjuerna samt redovisningen av resultaten.  
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Presentation av respondenterna 

De fyra respondenterna är alla förskollärare med många års erfarenhet av yrket. De har alla 

arbetat heltid under flera år vid de mobila förskolorna. Samtliga respondenter har genom Uppsala 

kommun utbildats till busschaufförer i och med deras anställning. Ett gediget naturintresse är 

något som de alla har gemensamt. I presentationerna och analyserna av intervjuerna presenteras 

respondenterna under de fingerade namnen Andreas, Erik, Lars och Karl. Vi har för att undvika 

identifikation valt att genomgående använda oss av maskulina namn, detta eftersom det inte är 

intressant för studiens frågeställningar att veta vilket kön respondenterna har.  

Presentation av respondenternas arbetsplatser 

Alla fyra intervjuer genomfördes med förskollärare som är verksamma på de mobila förskolorna i 

Uppsala kommun. Dessa respondenters arbetsplatser utgör en avdelning på en stationär förskola. 

I ett av fallen så är det två barngrupper som alternerar mellan den mobila och den stationära 

förskolan. De övriga tre mobila förskolorna har ständigt samma barngrupp. Gemensamt för de 

fyra medverkande förskolorna är att tidig morgon och sen eftermiddag vistas alla barn på den 

stationära förskolan. Arbetslagsuppsättningen varierade mellan de mobila förskolorna, vissa 

arbetade som ensam förskollärare tillsammans med barnskötare medan andra arbetade 

tillsammans med en annan förskollärare.  

Genomförande  

Förskollärarna som accepterade inbjudan att medverka i studien bokades in för ett möte då 

intervjun kunde äga rum. Innan de enskilda intervjutillfällena skickades ett brev ut till 

respondenterna via e-post där det övergripande innehållet i studien presenterades (Bilaga 1). I 

detta brev ombads de även att ta ställning till huruvida de kunde tänka sig att en ljudinspelning 

gjordes under intervjuns gång. För att möjliggöra intervjuer med alla respondenter iakttogs stor 

flexibilitet från vår sida då vi var måna om att få intervjuerna genomförda, då både tid och antalet 

möjliga respondenter var begränsat. Detta medförde att villkoren för intervjuerna skilde sig något 

åt mest i förhållande till platsen samt att intervjuns längd påverkades. Intervjuerna tog mellan 60-

90 minuter och två av intervjuerna genomfördes ombord på bussen, enskilt medan barnen var på 

andra aktiviteter, medan de andra två genomfördes i enskilda samtalsrum på den stationära 

förskolan. Trots de skilda förhållandena bedömer vi att intervjuernas tillförlitlighet inte påverkats.  

Vid intervjutillfällena användes inspelningsutrustning i form av mobiltelefoner samt papper 

och penna. Det inspelade materialet överfördes sedan till en USB-enhet, detta för att kunna 

garantera materialets säkerhet. Vid samtycke spelades intervjuerna in, detta för att underlätta 

efterarbetet och öka chanserna för korrekt återgivning. Utöver detta kan koncentrationen på 

samtalet och intervjupersonen distraheras samt samtalets dynamik störas om dokumentationen 
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tar för stor plats. Vid inspelning registreras även sådant som inte framkommer av anteckningar, 

såsom tonfallet och pauserna, vilket gör att intervjuaren ökar sina möjligheter att fånga hela 

materialet vid bearbetning (Kvale, 1997, s. 147). Vid en av intervjuerna godkände inte 

respondenten att samtalet spelades in och där användes i stället i högre grad penna och papper 

och anteckningar fördes löpande under samtalets gång. Intervjuguiden (Bilaga 2) fungerade som 

ett stöd för intervjuaren och visades inte för respondenten. Denna kan anses vara detaljerad men 

vi ansåg det nödvändigt för att samla in tillräckligt med material för att kunna svara på studiens 

frågeställningar. Intervjuguidens första del bestod av uppvärmningsfrågor av samma karaktär som 

det som Steinar Kvale beskriver som inledande frågor av typen ”kan du berätta för mig..?” (a.a., s. 

124). För varje nytt område som berördes valde vi att främst använda oss av inledande frågor för 

att sedan följa upp med vad Kvale benämner som uppföljningsfrågor, sonderande frågor, 

specificerande frågor, direkta och indirekta frågor etc. (a.a., s. 124 f.). Detta då vi önskade en 

samtalsintervju av öppen karaktär där respondentens svar inte skulle präglas allt för mycket av 

styrda frågor.  

Databearbetning och analysmetod 

Efter intervjuernas genomförande lyssnades och lästes råmaterialet igenom. Både det inspelade 

och det antecknade materialet bearbetades genom att anteckningar gjordes på de delar av empirin 

som var väsentliga för denna studie. Delar som ansågs särskilt relevanta transkriberades 

ordagrant. Transkriberingarna samt de mer övergripande anteckningarna över innehållet 

användes vid analyserna av intervjuerna. Analyserna ordnades efter tre olika teman: relation 

mellan val av plats och val av innehåll, barnens inflytande samt hinder och möjligheter som 

inramning, vilka svarar mot studiens frågeställningar. Under dessa teman sammanställdes de 

resultat som belyste frågeställningen och dessa kopplades till studiens teoretiska perspektiv samt 

forskning från studiens litteraturgenomgång. 

Etiska aspekter  

I enlighet med vetenskapsrådets riktlinjer för etik har de fyra forskningsetiska principerna använts 

vid skapandet av denna studie. De fyra principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vart och ett av dessa krav kan specificeras ytterligare 

genom ett antal regler. Dessa är till för att garantera medverkande individers säkerhet, 

välbefinnande och anonymitet (www.vr.se). Dessa principer är väsentliga för detta arbete då 

metoden som används är beroende av utomstående individers uppfattningar samt information.  

Dessa innebär följande: 

Informationskravet – forskaren ska informera de individer som är berörda av forskningen om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Vidare ska individerna informeras om deras uppgift i 
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studien samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska även upplysas om att deras 

medverkan är frivillig och att detta samarbete kan avbrytas närhelst de önskar. 

Samtyckeskravet – deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan i studien. De 

medverkande måste alltid lämna sitt samtycke till att deras uppgifter får nyttjas. 

Konfidentialitetskravet – uppgifter om alla medverkande i en studie skall ges största möjliga 

konfidentialitet och deras personuppgifter skall förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av 

den. Sekretess och tystnadsplikt gäller för all datainsamling. 

Nyttjandekravet – insamlad data om enskilda personer får enbart användas för 

forskningsändamål (a.a.). 

I denna studie tas hänsyn till de etiska reglerna enligt följande: 

De medverkande respondenterna informerades om studiens syfte och upplägg, deras egen roll i 

studien, rätten att avsäga sig sin medverkan när som helst samt att materialet endast kommer vara 

tillgängligt för denna forskningsstudie. Efter att de accepterat medverkan i studien informerades 

de via ett informationsbrev om ovanstående aspekter (Bilaga 1). De intervjuade, vilka alla är 

myndiga, tillfrågades enligt samtyckeskravet huruvida de ville medverka i studien eller ej. Vid 

intervjutillfället tillfrågades de ifall de var villiga att låta sig spelas in på en ljudfil som sedan ska 

transkriberas. Enligt konfidentialitetskravet skyddas de personer som medverkat i studien på så 

sätt att respondentens namn eller arbetsplats inte nämns vid inspelning och inte journalförs på 

annat sätt. Det inspelade materialet kommer enligt nyttjandekravet endast vara tillgängligt för 

intervjuaren samt medförfattaren av denna studie då det är dessa som transkriberar materialet.  

Etiska svårigheter 

Då det endast finns fem mobila förskolor i Uppsala kommun där studien genomförts blir 

urvalsgruppen till denna studie begränsad. Detta kan medföra att risken för att de deltagande 

respondenternas identitet känns igen av den information de givit. Viss information som 

respondenterna bidragit med har ibland varit svår att anonymisera samtidigt som den varit 

relevant att redogöra för. För att motverka detta har vi givit dem fingerade namn samt att alla 

respondenter har blivit tilldelade samma kön. Vi har även gjort en gemensam redogörelse för 

respondenterna och respondenternas arbetsplatser samt att intervjuredovisningarna är skilda från 

dessa i syfte att anonymisera dem i så hög grad som möjligt. 

Reflektion över metoden 

Metoden som valdes till denna undersökning anser vi ha bidragit till att frågeställningarna 

besvarats. Intresset av att medverka i denna studie har varit stort då majoriteten av de tillfrågade 

accepterat och funnit tid i sin verksamhet för att kunna medverka. Att vi valde en öppen 

samtalsintervju visade sig vara fördelaktigt då det gav respondenterna en möjlighet att berätta fritt 
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om planeringen av sin verksamhet. Detta ledde till att vi som intervjuare inte behövde ställa så 

många frågor utan endast vid ett fåtal tillfällen styra in dem på området vi ville undersöka 

ytterligare samt be om förtydliganden. Vi anser att validiteten är god då vi efterfrågar 

respondenternas egna åsikter och erfarenheter. Reliabiliteten anser vi vara förhållandevis hög då 

vi i intervjuerna ställde öppna frågor vilket medförde att respondenternas svar inte påverkades av 

ledande frågor. Eftersom det var respondenternas egna uppfattningar och berättelser som 

framkom under denna öppna intervjuform så upplever vi att resultatet skulle vara detsamma även 

om någon annan person genomförde intervjun. Samtidigt måste det understrykas att denna studie 

endast redogör för fyra förskollärares åsikter och gör inte anspråk på att vara någon sanning som 

gäller för övriga förskollärare på de mobila förskolorna. 

Fördelning av arbetet 

Då detta examensarbete kräver individuell prestation har vi valt att dela upp avsnittet tidigare 

forskning på så sätt att Åsa Karlsson haft huvudansvaret för avsnitten ”förskolepedagogiska 

traditioner” samt ”studier om utemiljöns betydelse”. Lisa Sparf har haft huvudansvaret för 

avsnitten ”utomhuspedagogik” samt ”miljöns betydelse för förskollärarens didaktiska val”. 

Avsnittet ”tidigare studier om förskolans miljö” har vi arbetat med tillsammans. Vi har även delat 

upp genomförandet, transkriberingen och resultatframställningen av studiens intervjuer. Under 

resultatdelen ansvarar vi därmed för två intervjuframställningar vardera. Åsa Karlsson ansvarar 

för Andreas och Eriks intervjuer medan Lisa Sparf ansvarar för redogörelserna av Lars och Karls 

intervjuer. Efter transkriberingen tematiserades innehållet som framkommit under intervjuerna. 

De mest framträdande gemensamma teman plockades ut ur de olika intervjuerna och 

sammanställdes i analysen och diskussionen.  



23 
 

Resultat 

Här nedan kommer de fyra intervjuerna presenteras. Först kommer en redogörelse för Åsa 

Karlssons intervjuer med Andreas och Erik. Därefter redogörs för Lisa Sparfs intervjuer med 

Lars och Karl. 

Intervju med Andreas 

Det som enligt Andreas är extra intressant med de mobila förskolorna är att de har ett 

utomhuspedagogiskt perspektiv och att de ser till allt lärande som sker utanför institutionen. 

Andreas berättar att på denna mobila avdelning har de inte en strikt förutbestämd planering som 

de ska följa, utan de planerar mer löpande. Det är i högre utsträckning miljön som bestämmer 

vad som händer och hur aktiviteterna genomförs. Barnen gör upptäckter och ser saker i miljön 

som fångar deras intressen, de hamnar i situationer som avgör vad aktiviteten för dagen blir. Han 

talar om att det då gäller att som pedagog hela tiden ”hänga på barnen” och inte vara fast i sin 

egen tanke och planering, det är situationen som styr. Man kan säga att miljön styr aktiviteten och 

att pedagogen fungerar som en medforskare. Pedagogerna och barnen söker fakta tillsammans, 

de använder sig ibland av referenslitteratur och tittar tillsammans med barnen i böcker för att 

hitta fakta. Andreas talar om att lära sig saker i en autentisk miljö som något otroligt värdefullt 

och ett bra komplement till böckerna de tittar i. Han uttrycker att hålla en groda i handen ger en 

annan upplevelse än att läsa om grodan i en bok vilket gör den autentiska upplevelsen till ett 

värdefullt verktyg. 

Lära sig saker i en autentisk miljö det är ju otroligt värdefullt, jag menar, att hålla en groda i handen 

mot att se den i en bok det är ju helt… det är enorma skillnader.  

Han talar om att det som pedagog är viktigt att ha ett par multiglasögon, det vill säga ett par för 

språk, ett för matte etc. för att kunna införliva ämnesområdena i de möten de gör. Ibland genom 

egen kunskap och erfarenhet försöka förmedla och ge barnen begreppen som finns naturligt i 

olika situationer. Det handlar väldigt mycket om att fånga stunden och fånga situationen och inte 

vara rädd för det. Andreas berättar att man måste vara väldigt flexibel i sina planeringar eftersom 

det händer väldigt mycket hela tiden. Man måste fånga upp vad barnen visar intresse för, spinna 

vidare på och skapa förutsättningar för experimenterande och kunskapssökande. Det är vid dessa 

tillfällen det kan passa att ha en styrd aktivitet som till exempel ett studiebesök som fördjupar 

kunskaperna kring ämnet. Ett exempel som Andreas nämner kring detta är ett tillfälle då han och 

hans kollegor fångade upp barnens nyfunna intresse kring dinosaurier och skelett som de hittat i 

naturen och som de lekte att de grävde ut. Anders upplevde att barnen själva hittat på aktiviteter 

kring vad som skulle komma att bli ett tema. De tog vara på denna idé och detta intresse och 

tillförde planerade styrda aktiviteter kring detta tema. De gjorde exempelvis ett besök till 
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paleontologen där man har bland annat dinosaurieskelett, där pratade de om olika begrepp, vilka 

som gjorde utgrävningar etc. De åkte till en utgrävning där de fick tala med en arkeolog samt att 

de gjorde egna utgrävningar tillsammans med barnen, en där de inte hittat något annat än sten 

och en där föremål placerats ut i förväg så de kunde göra egna fynd. Det finns inga begränsningar 

i verksamheten bara man har ett öppet sinne. 

Så kan man göra, att man för till någonting från det man lyft upp från deras fantasivärld, eller vad 

de har fantiserat eller tänkt kring, gör och leker. Då har man mycket större chans att lyckas i 

lärandet, att man använder så att säga det som barnen är intresserade av  […] det är i alla fall lättare 

att få med de flesta. 

Andreas upplever dock att man som pedagog bör ha jobbat i några år och skaffat sig lite 

kunskaper kring förskolans pedagogiska verksamhet. Det är hela tiden områden ur läroplanen 

som pedagogerna har i åtanke och lyfter fram i vardagen, områdena ligger i verksamheten och 

finns med hela tiden.  

I valet av plats beskriver Andreas att det finns olika saker att ta hänsyn till så som om det är 

sommar eller vinter, om man vill jobba med vatten, svamp eller blommor. Av erfarenhet vet de 

att vissa ställen föredrar barnen att leka på. Väder och vind är också något som styr vilken plats 

de väljer. Han pratar om att de varierar valet av plats och gärna inte återkommer till samma ställe 

flera dagar i rad. Han poängterar dock att barnen ändå känner igen sig när de återkommer. 

Andreas beskriver att han blivit mycket medveten och kunnig om Uppsala och upptäckt för 

honom många nya platser. Om platsen är ny åker han dit före med bil och kontrollerar om det 

exempelvis går att vända och parkera bussen på platsen.  

Ett större samarbete mellan de mobila verksamheterna är något som Andreas skulle önska. 

Han beskriver att i nuläget träffas de endast en kort stund på morgonen i bussgaraget där de 

diskuterar de olika bussarnas destinationer för dagen så att inte två bussar åker till ett ställe som 

inte har tillräckligt med plats för fler än en buss. Vidare beskriver han att de har nätverksträffar 

tillsammans några tillfällen varje termin men att de då behandlar mer praktiska aspekter kring 

verksamheten och inte de pedagogiska aspekterna.  

Pedagogistan som arbetar i den stationära verksamheten har följt med den mobila avdelningen 

för att få inspiration till vägar att lyfta fram utomhusmiljön på den stationära förskolan. Andreas 

talar om att verksamheten fortfarande är relativt ny och att de inte har några traditioner att ta 

hänsyn till likt den traditionella förskolan. Samtidigt har de förutsättningar som den stationära 

förskolan inte har. Exempel på detta är närheten till naturen, museum och andra platser som är 

lärorika för barnen. Pedagogerna i denna mobila förskola arbetar för att hitta vägar för att få 

aspekter så som föräldrakontakt och dokumentation att fungera med de mobila förutsättningarna. 

Ett exempel på detta är att de använder sig av det sociala mediet Twitter för att nå ut till barnens 

föräldrar.  
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Intervju med Erik 

Samtalet inleddes med att Erik pratade om att det är fördelaktigt att pedagogerna på bussen är 

erfarna, då de med tiden lärt sig planera fortlöpande och i stunden. Att de kommunala 

förskolorna i Uppsala kommun ska sträva mot att vara Reggio Emiliainspirerade har enligt Erik 

underlättat arbetet. De utgår från barnet samtidigt som de med sin erfarenhet kan plocka fram 

ämneskunskaper som de kan använda i diverse aktiviteter tillsammans med barnen. Erik upplever 

att de får allt serverat till aktivitetsidéer i denna speciella miljö samt av barnen, dessa idéer kan de 

sedan skapa planeringar utifrån.  

Vi behöver inte ödsla jättemycket tid till att tänka ut, ingenting egentligen för att vi får ju så mycket 

serverat i idéer. Det blir snarare så att man tänker att man vill göra det där och det där och det där, 

göra mer än vad det finns tid och så. Då är det utifrån ungarna och material tar ju vi […] det är 

snarare så.   

Aktiviteterna som genomförs är inspirerade av barnens intressen och det är pedagogens roll att 

vara flexibel, med i stunden samt att fånga upp det barnen visar intresse för. Erik berättar om ett 

exempel där han och barnen var på väg till en planerad aktivitet om fåglar. Under promenaden dit 

passerade de en stor vattenpöl som i vanliga fall inte brukar vara på den platsen samt att ett träd 

vid vattenpölen fallit ner och numera inrymde flygmyror. Barnen fattade intresse för detta och 

den planerade aktiviteten frångicks och övergick till att samtala kring att vissa myror kan flyga 

samt hur man kan konstruera barkbåtar från det fallna trädet. Därefter övergick de till att tillverka 

barkbåtar av barken från trädet för att sedan kolla hur de åkte över vattnet med hjälp av vinden. 

Dagen efter återkom de till platsen på barnens önskan och Erik hade nu förberett en vidare 

planering kring vattenpölen och hur man får barkbåtarna dit man vill med hjälp av vindens 

riktning samt att Eric tagit med ytterligare en båt med en annan utformning för att kunna jämföra 

de olika båtarnas egenskaper.  Han uttrycker att när man börjar titta på verksamheten ser man 

hur mycket de får med som går att koppla till läroplanen i och med deras verksamhet. Han 

upplever att det är lätt att planera när man har en så rik miljö att arbeta i. Pedagogerna är alltid 

tillsammans med barnen och delaktiga, det är annat än på en förskolegård. På frågan om 

platsvalet svarar Erik att de är mycket flexibla men att den nuvarande sammansättningen av 

barngruppen gör att vissa platser lämpar sig bättre än andra, speciellt vintertid. Man måste se till 

vad platserna har att erbjuda samtidigt som det måste vara möjligt att framföra, vända och 

parkera bussen. En pedagog på bussen åker alltid och kontrollerar nya platsers lämplighet innan 

de besöker den med verksamheten. Det är en frihet att kunna åka varsomhelst, man måste dock 

se platsen ur ett barnperspektiv. Även fast platserna inte varierar i så stor utsträckning blir det 

fullt tillräckligt ändå eftersom det finns så mycket att utforska och upptäcka på varje ställe. Det är 

inte bara en plats, det är snarare de vuxna som kan tröttna på att återkomma till samma plats. 

Barnen får ibland vara med och bestämma platsen de åker till. Flexibiliteten gör verksamheten 

och platsen till en guldgruva. De ägnar sig åt blandade typer av aktiviteter så som styrda, fria och 
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experimenterande. De kan på barnens begäran återkomma till samma aktiviteter som dagen innan 

men försöker då vidareutveckla dem.  

Erik uttrycker att det mest önskvärda vore att de mobila förskolorna skulle ha en gemensam 

ledare och att de skulle ha en bättre samordning och ett bättre samarbete mellan de mobila 

verksamheterna. Erik poängterar att han inte skulle kunna tänka sig arbeta på en traditionell 

förskola igen då detta är något han känner sig färdig med. Arbetet på den mobila förskolan 

upplever han ibland som slitsamt då logistiken på bussarna inte är den bästa men att det är ett 

fördelaktigt, roligt och framförallt fritt sätt att arbeta på. Erik uttrycker att en annan aspekt av 

verksamheten som de fått anpassa efter mobiliteten är dokumentationen. De har exempelvis haft 

svårt att nå ut till barnens vårdnadshavare och har därför löst detta problem genom att börja 

använda sig av det sociala mediet Twitter. Tanken är att föräldrarna ska läsa de korta inläggen 

som pedagogerna gör för att kunna fråga sitt barn om innehållet och sedan samtala om det. På så 

sätt får barnet reflektera över sin dag på den mobila förskolan tillsammans med en förälder.  

Intervju med Lars 

Lars inledde samtalet med att berätta om införandet av de mobila förskolorna, att det i början 

fanns ett stort motstånd från både föräldrar och arbetskamrater. Han betonar att idag är 

medvetenheten om verksamheten större och allt fler ser fördelarna istället för de eventuella 

nackdelarna. På frågan hur de väljer platser svarar han att platsen beror lite på vädret, att man 

måste kunna tänka om när det gäller dagens platsval. Exempelvis ifall marken är väldigt sank så 

kan man välja att söka sig till högt belägna platser. En annan aspekt som är svår att påverka vid 

platsvalet är platsens tillgänglighet och lämplighet för bussen eftersom den måste gå att parkera, 

vända och framföra. Innan de besöker en ny plats åker pedagogen till stället och rekognoscerar så 

att dessa kriterier blir uppfyllda samt att han undersöker vad platsen har att erbjuda. De väljer 

ofta att åka till samma ställe flera dagar i rad om detta är möjligt för att skapa kontinuitet för 

barnen så de har möjlighet återuppta leken eller aktiviteten. Barnen har ett demokratiskt 

inflytande i valet av plats då de ibland får vara med och rösta om var de vill åka samt vad de ska 

göra. Vid dessa tillfällen har ett röstningssystem utarbetats där förslagen genomgår flera 

delomröstningar, detta för att undvika att endast ett begränsat antal barn kommer till tals.  

Lars berättar att teman kan uppstå ur barnens intressen, som exempel tar han upp att om 

barnen intresserar sig mycket för skelett kan pedagogerna ge förslag om att åka till ett museum 

för att se mer av detta.  

Det handlar om kunskapssyn. Jag är inte så intresserad av att (gör citattecken med händerna i 

luften) jag förskolläraren talar om för dig (barnet) hur det ska va! […] Det är inte jag som har 

kunskapen och barnen som ska hämta den. 

Barnen får ibland samtycka till aktiviteter av typen museibesök eftersom de helst vill undvika att 

släpa runt barnen på saker de inte är intresserade av. För att hjälpa barnen i deras beslutsfattande 



27 
 

använder pedagogerna en iPad där de kan visa exempelvis en utställnings hemsida för att barnen 

ska få en idé om innehållet är något som intresserar dem. Utifrån detta kan Lars och hans 

kollegor få en bild av hur de kan möta barnens intressen och samtidigt intressera dem för något 

nytt. Lars säger att han gillar en öppen planering av verksamheten, de kan inte planera för allt. 

Exempelvis kan de aldrig veta precis vilka möten de råkar på i de olika miljöerna och han anser 

att det inte är att se till barnens intressen att ha en styrd planering långt i förväg. I verksamheten 

har de mer ”fria” aktiviteter med mer skapande och mindre undervisande. Detta ter sig som att 

Lars och hans kollegor tolkar läroplanen utifrån just dessa barns intressen och skapar aktiviteter 

utifrån dessa förutsättningar. Lars anser att det inte är hans roll att tvinga barnen att utföra 

aktiviteter som inte tilltalar dem och de erbjuder istället olika alternativ utefter de intressen de ser 

att barnen har. Lars upplever att det är av stor vikt att pedagogen har en gedigen kunskap för att 

passa som busspedagog, han säger att det är inget man kan lära sig på en kurs. 

Vi har frihet att egentligen göra vad vi vill, grejen är att det vi vill göra passar ju barnen. Det blir ju 

läroplanen hela tiden. Kanske av ohejdad vana eller så är det en del av vår yrkesroll.  

 Lars säger att planeringar kan se olika ut men det viktiga är att man som pedagog vet vad man 

gör och varför man gör det. Det är viktigt att tänka på vad man säger till barnen och vad man 

utmanar dem med. Det är förskollärarens roll att vara närvarande och utmanande. Lars menar att 

han arbetar lika som tidigare men att han nu kan dra nytta av att göra det mer fritt. Han menar att 

”fysisk, flexibel och inte så precis” beskriver deras arbetssätt i verksamheten. Vidare berättar han 

att de följer läroplanen men att arbetssättet kan se olika ut för att de har andra förutsättningar, 

dock är pedagogiken inte annorlunda. Lars berättar att man som pedagog måste se lärandet i 

vardagen, att det finns ett lärande i allt och att exempelvis barns begreppsbildning kan utvecklas 

vid vardagliga inslag så som toalettbesök.  

Det gör inget att toabesöken tar lång tid. Då hinner vi diskutera begreppsbildning under tiden med 

barnen. Vill du gå på den till höger, vänster eller den i mitten? 

Vidare berättar han att eftersom de möter fler miljöer än vad man oftast gör vid en ”vanlig” 

förskola har de också fler möjligheter att möta olika begrepp. Lars anser att det är viktigt att var 

sak får sin tid och att man inte ska stressa med att hinna med så många planerade aktiviteter som 

möjligt då det finns ett lärande i allt, det gör inget att det tar tid att gå på toaletten eller klä sig rätt 

inför en dag utomhus. Under de fria utomhusaktiviteterna upplever han att barnens fantasi och 

kreativitet utvecklas eftersom de måste prata med varandra och förklara för att hålla en lek igång 

när lekmaterialet inte har något på förhand givet användningsområde eller roll. Han pratar även 

om att barnen är mer självständiga utomhus men att de samtidigt är mer beroende av de vuxna, 

man är som pedagog behövd men inte aktivt delaktig. Lars upplever att det inte finns ett behov 

av ett fysiskt staket då barnen inte beger sig iväg på egen hand utan att informera pedagogerna 

och han känner trygghet i detta. 
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Lars talar om vikten av dokumentation och att detta inslag blir annorlunda i deras verksamhet. 

Eftersom de sällan träffar föräldrarna är det viktigt att nå dem på andra sätt än genom den 

traditionella väggdokumentationen. Därför har de börjat använda sig av sociala medier så som 

Twitter. Där kan de skriva vad de gör för stunden och lägga upp bilder som visar vilka aktiviteter 

de gör. De använder sig även av intervjuer, kameror och diktafon för att samtala och 

dokumentera barnens tankar, vad de säger och ägnar sig åt. Avslutningsvis betonar Lars att han 

aldrig skulle kunna återvända till att arbeta ”bakom staketet” igen.  

Intervju med Karl 

Karl inleder intervjun med att berätta att han alltid har uppskattat naturen, där kan man vistas och 

uppleva med sina sinnen. På frågan om hur de väljer plats svarar Karl att det är olika faktorer 

som spelar in. Ett återkommande tillvägagångssätt är att barnen i gruppen får välja var de vill åka 

genom olika beslutsgrupper. Även teman kan styra var de väljer att åka och dessa teman har de 

fångat upp genom barnens lek och samtalande. Platsen blir planeringen eftersom miljön styr 

barnen och han anser att det är viktigt att tänka på miljön samt hur varje plats fungerar till 

barnens lek. För kontinuitetens skull försöker de återvända till samma plats åtminstone under två 

till tre dagar i rad. Karl berättar att de ofta observerar barnens lek för att få syn på vilka 

erbjudanden barnen använder sig av på platsen vilket även medför att han upplever att han lär 

känna barnen på ett annat plan än vad han gjorde på tidigare arbetsplatser. Denna mobila 

förskola har under åren allt mer valt att undvika tillrättalagda miljöer så som lekparker då de 

upplever att barnen leker koncentrerat ett litet tag medan de i en skogsglänta kan leka i timtal. 

Jag tycker det är viktigt att tänka på miljön. Hur fungerar varje plats till leken? Jag observerar hur 

olika ställen påverkar barn och vuxna […] på lekplatser., där kan de leka i någon timme men sen 

blir de rastlösa. Vi undviker oftast lekparker nu för tiden. 

Han upplever att barnen utvecklar en rik fantasi och kreativitet och att deras uppfinningsrikedom 

stärks. Han framhåller även att barnen får en annan förståelse för naturen och naturens villkor 

och att barnen blir mer uppmärksamma på sin omvärld. Karl anser att miljön tillhandahåller ett 

kreativt material vilket fungerar utmanande i leken och bidrar till en stark gruppkänsla, barnen får 

stora möjligheter att utforska och experimentera. En viss del av denna mobila verksamhet består 

av styrda aktiviteter och att det ofta är platsen som planeringen är bunden till. Som exempel på 

när platsen och barnens intresse utgör en stor del av planeringen berättar Karl att på en plats de 

besökte fanns det en stor mängd nyckelpigor vilket barnen uppmärksammade och intresserade 

sig för. Detta utmynnade i ett tema där de under flera tillfällen återkom till platsen och 

genomförde diverse planerade aktiviteter så som konstruerande av hus till nyckelpigorna samt att 

de målade av nyckelpigorna.  

Han uttrycker att det inte är svårare att arbeta i den mobila verksamheten i jämförelse med en 

stationär avdelning, men att arbetssättet är annorlunda och det är mycket viktigt att vara flexibel 
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eftersom man inte vet hur en plats ser ut för dagen innan man kommit dit, man måste kunna 

backa från sin ursprungliga plan. Innan de besöker nya platser åker Karl dit och undersöker vilka 

förutsättningar som platsen erbjuder samt om det är möjligt att på ett säkert sätt vända och 

parkera bussen. Även fast Karl rekognoscerar på platsen så kan denna naturliga miljö ha 

förändrats sedan det förra besöket. Vidare upplever han att de är mer begränsade på vintern då 

vägar behöver vara plogade och att de behöver vistas mer i bussen vid kallt väder och att den 

ytan är väldigt liten.  

Karl pratar om att en egen organisation med gemensam ledning för de mobila 

förskolebussarna skulle vara önskvärt. Han anser att det till viss del saknas förståelse för 

verksamhetens speciella förutsättningar och möjligheter från ledning och från övriga kollegor. 

Samtidigt påpekar han att han inte skulle kunna tänka sig att byta ut sitt arbete i den mobila 

verksamheten mot ett i den stationära. Avslutningsvis tar Karl upp att han känner sig tryggare i 

att inget barn tappas bort eller försvinner i denna verksamhet då barnen håller sig närmare 

pedagogen och har full uppsikt över var denne vistas. Karl upplever att detta upphör när barnen 

kommer innanför den stationära förskolans staket.   
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Analys 

Nedan följer analysen av de genomförda intervjuerna. I analysen har vi valt att strukturera 

innehållet i teman vilka är kopplade till och avser behandla studiens frågeställningar, under varje 

tema ingår material från alla fyra intervjuer.  Tema ”Relation mellan val av plats och val av 

innehåll” kopplas till frågeställningen ”Hur uppfattar förskollärarna relationen mellan val av plats 

och miljö samt valet av innehåll i och organisation av verksamheten?”. Nästa tema, ”Barns 

inflytande” avser behandla frågeställningen ”I vilken mån och på vilket sätt kommer barnets 

intresse till uttryck i val av plats och innehåll”. Det tredje och sista temat benämns ”Hinder och 

möjligheter som inramning” där frågeställningen ”Vilka möjligheter respektive hinder ser 

förskollärarna med den mobila förskolans speciella förutsättningar när det gäller val av innehåll 

och organisation?” behandlas. Dessa redogörelser har kopplats till studiens teoretiska 

utgångspunkter samt delar från den litteraturgenomgång som behandlats i denna studie.  

I intervjuerna framträdde två gemensamma begrepp som i våra tolkningar tycks vara 

överordnade i förskollärarnas didaktiska planering av verksamheten. Dessa var flexibilitet och 

barns intressen. Flexibilitet var en förutsättning i planeringen av verksamheten utifrån den mobila 

förskolans speciella förutsättningar. Detta talar även Pramling Samuelsson och Sheridan samt 

Rosenqvist om, att kunna frångå sin egen planering och ta till vara på spontant uppkomna 

situationer. (2006, s. 93; 1995, s. 6). En av respondenterna uttrycker att läroplanen integreras i allt 

de gör, även de spontana aktiviteterna och att detta kanske sker av ohejdad vana. Detta kan 

kopplas till den av Pramling Samuelsson och Sheridans aspekter vilken innebär att läroplanen ska 

integreras i pedagogen genom att denne har förstått, tolkat och gjort läroplanen till sin egen 

(2006, s. 139 f.f.). Samtidigt kan även citatet kopplas till den tredje aspekten vilken handlar om att 

inte inneha ett förhållningssätt som leder till ett på förhand givet handlingsmönster och att man 

som lärare är beredd att ändra sitt eget tankesätt och föreställningar om omvärlden (a.a.).  

 Flexibiliteten återspeglas även i att förskollärarna planerar dagens innehåll i stora drag men att 

dessa planeringar är öppna så att de kan stå tillbaka till förmån för barnens upptäckter. Var dag 

möts både barn och personal av nya personer och nya miljöer vilket betyder att det inte på 

förhand är möjligt att förutse vilka dessa möten kommer att vara. Den didaktiska kompetensens 

första problemställning enligt Östman kan kopplas till förskollärarnas uttalanden om att de har en 

förmåga att frångå sin planering till förmån för barns intressen (2000, s. 69 f.). Exempelvis när 

respondenten Erik berättar om hur en planerad aktivitet övergått till att studera flygmyror och 

konstruktion av barkbåtar. Som tidigare nämnt är det inte självklart vem eller vad de möter och 

det ställs då stora krav på förskollärarens didaktiska kompetens att kunna fånga upp och ta till 

vara på tillfället eftersom det händer så mycket under en dag. Den didaktiska kompetensens andra 

problemställning består av en kunnighet i att generalisera, systematiskt belysa ett problem, en 

händelse, ett fenomen utifrån olika synvinklar (a.a., s. 70). Detta kan kopplas till det som Erik 
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berättar om hur han hanterar dessa spontana situationer, att han har kunskaper och erfarenheter 

att plocka fram för att belysa olika fenomen och händelser för barnen. Att han innehar både en 

praktisk och en teoretisk kunskap och kan använda sig av dessa vid de spontant uppkomna 

aktiviteterna. Vidare menar Östman att den mest framträdande kraften till vad som ska utforskas 

är barnens intressen (a.a.). Att inneha detta förhållningssätt kan kopplas till Pramling Samuelsson 

och Sheridans tal om den första aspekten när det kommer till vikten av medvetenhet om den 

förändring som sker i lärarens profession. Denna aspekt innebär att förskolläraren behöver lära 

sig om barn, ha en nyfikenhet på barns värld samt deras intressen (2006, s. 139 f.f.). 

Relation mellan val av plats och val av innehåll 

Förskollärarna talar om att det finns mycket att utforska på varje ställe, det är inte bara en plats. 

En enskild icke tillrättalagd plats har oändliga möjligheter för utforskande och lek. Här kan det 

dras paralleller till Montessoris uttalande om att innehav av och kontakt med verkliga saker för 

med sig en mängd kunskaper och att objektet väcks till liv vid denna direktkontakt (1976, s. 34 f.). 

Förskollärarna anser att barnens fantasi och kreativitet främjas och utvecklas i dessa miljöer då de 

inte är tillrättalagda och det krävs en ständig förhandling och kommunikation för att hålla till 

exempel en lek igång. Att i mindre tillrättalagda och mindre statiska miljöer förhandlar barnen 

mer med varandra och att de kommer överrens om handlingserbjudanden är något även Eriksson 

Bergström kommit fram till i sin studie. Att vistas i och att uppleva med sina sinnen blir på ett 

annat vis då barnet får möta en direkt upplevelse i en autentisk miljö (2013, s. 102 f.). Szczepanski 

talar även om detta och beskriver vikten av att uppleva förstahandsupplevelser som en del i 

lärprocessen (2008, s. 26). Förskollärarna nämner att genom platsen får barnen uppleva olika 

situationer med hjälp av sina sinnen och utmanas att lära av dem. De lär sig exempelvis inte bara 

hur en groda ser ut och vad den äter via litteratur utan även genom den kroppsliga upplevelsen, 

hur den känns, låter och luktar. Detta uttalande kan kopplas till kroppsperspektivet vilken 

Szczepanski beskriver handlar om att gripa för att begripa, en växelverkan mellan boklig bildning 

och sinnlig erfarenhet (a.a., s. 26). Vidare kan detta även kopplas till Montessoris tankar om att 

ingen bild i någon bok är kapabel att ersätta upplevelsen av riktiga träd och att det finns något 

som talar till själen vid dessa autentiska upplevelser (1976, s. 35). Alla fyra intervjuade 

förskollärare talar om att fånga upp stunder i vardagen, att genom egen kunskap och erfarenhet 

försöka förmedla och ge barnen begrepp som finns naturligt i sammanhanget. Detta kan 

översättas till Deweys krav på lärarens kompetens, att denne ska arbeta aktivt för att stimulera, 

bredda och fördjupa barnens utveckling (2004, s. 17). 

Förskollärarna har en övergripande planering på så sätt att de vet vilket innehåll de skulle vilja 

presentera för barnen och väljer plats utefter detta. Det är ofta miljön som styr aktiviteterna och 

barnen. Miljön blir utgångspunkten för planeringen. Om de arbetar med teman så uppstår temat 

ofta utifrån platsens speciella miljö och av vad den erbjuder. De upplever att de får mycket 

”serverat” av den varierande miljö de befinner sig i. Utifrån Szczepanskis tankar om 
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utomhuspedagogik kan det dras paralleller till förskollärarnas uttalanden och han menar att 

kunskap utvecklas genom aktivitet och att detta kan ske i landskapet som har den dubbla rollen 

som både plats och föremål för lärande (2006, s. 90 f.). Grahn poängterar att den oplanerade 

naturmiljön, vilken förskollärarna pratar om, erbjuder en dynamik vilken kan vara svår att 

frambringa i en tillrättalagd miljö (1997, s. 91 f.). Detta kan också utläsas av förskollärarnas 

uttalanden om att miljön blir en del av planeringen. 

Förskollärarna använder sig således av blandade typer av aktiviteter beroende på vilken plats 

de befinner sig på men gemensamt för förskollärarnas utsagor är att deras planeringar är flexibla 

och dynamiska, en styrd aktivitet kan övergå till fri lek likväl som en fri lek kan omvandlas till en 

styrd aktivitet beroende på vad platsen har att erbjuda. Det kan tolkas som att förskollärarna visar 

en förmåga att tillåta sig frångå och stryka aktiviteter till fördel för barnens intresse och vad som 

erbjuds för stunden vilket Rosenqvist talar om och tolkar som flexibilitet (1995, s. 6).  

Barns inflytande 

Förskollärarna berättar i intervjuerna att de utgår från barnens intressen och att barnen 

tillsammans med den speciella miljön serverar dem idéer att ta in i planeringarna. Dewey talar om 

vikten av att verksamheten utgår från barns intressen och aktiviteter, att om barnens intresse inte 

tas till vara blir lärandet ytligt och något som pressas på utifrån utan förankring i individen (2004, 

s. 46). Detta är något som förskollärarna ger uttryck för genom att de säger att man måste fånga 

upp vad barnen visar intresse för, spinna vidare på och skapa förutsättningar för 

experimenterande och kunskapssökande. Konsekvensen av detta är att ingen av förskollärarna 

planerar detaljerade aktiviteter långt i förväg då de anser att ett sådant arbetssätt inte är att se till 

barnens intressen. Dessutom talar de flesta respondenter om att barnen ibland får vara med och 

aktivt välja vilken plats de ska besöka, detta görs ofta på ett demokratiskt tillvägagångssätt genom 

röstning. De kan även på barnens begäran återkomma till tidigare aktiviteter. Det är de miljöer 

och situationer som fångar barnens intresse som avgör vad aktiviteten för dagen blir men det 

visade intresset kan även bestämma vilka teman som de kommer att arbeta med. Att de tillämpar 

en sådan metod för barns inflytande kan kopplas till arbetet med läroplanen Lpfö98 som säger att 

barn ska ha ett reellt inflytande i den pedagogiska verksamheten (2010, s. 12). Detta är något som 

styrks av Pramling Samuelsson och Sheridan när de talar om att förskolläraren måste vara en god 

observatör, lyhörd, uttolkare av barns värld samt ständigt ställa sig frågan hur man kan skapa 

förutsättningar för att möta varje individ och ge denne nya utmaningar (2006, s. 139 f.f.). En av 

respondenterna beskriver att i möjligaste mån får barnen vara med och samtycka till aktiviteter av 

typen museibesök eftersom de inte vill släpa runt barnen på aktiviteter som inte intresserar dem. 

Ett sätt som denna förskollärare använder för att hjälpa barnen i deras beslutsfattande är att visa 

exempelvis en utställnings hemsida där innehållet presenteras. Pramling Samuelsson och Sheridan 

menar att om barnen ska kunna ha detta reella inflytande på verksamheten måste de rymmas i 

planeringen (2006, s. 93 f.). Vidare kan detta härledas till Rosenqvist som menar att man i sin 
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planering måste vara flexibel för att kontinuerligt kunna tillgodose barns intresse och undvika att 

barnen utför de planerade aktiviteterna utan att något intresse finns (1995, s. 6). Graden av barns 

inflytande kan kopplas till Pramling Samuelsson och Sheridan vilka problematiserar detta då det 

är förskolläraren med sin pedagogiska utbildning som utformar planeringen samtidigt som denne 

ska ta hänsyn till och ta in barnens intressen och erfarenheter i planeringen (2006, s. 138). 

Hinder och möjligheter som inramning 

De yttre betingelserna som påverkar de didaktiska valen varierar både mellan de olika mobila 

förskolorna och över årstiderna. Under vintern är platsvalet mer begränsat i och med att vägar 

och parkeringar måste vara plogade och sandade för att bussen ska kunna ta sig fram samt att de 

måste vara tillräckligt stora för bussarna. Under blöta perioder på året söker de sig exempelvis till 

höga platser där marken inte är så sank och när det blåser söker de sig in mot skogen som 

skyddar. I framförandet av bussen möter ibland förskollärarna fysiska begränsningar. Det kan 

handla om att platsen inte är tillräckligt stor för att vända på eller att marken inte håller vilket kan 

resultera i att de kör fast. Även logistiken upplevs som begränsande då arbetet är tungt. Alla dessa 

exempel pekar på ett antal olika didaktiska val vilka förskolläraren ställs inför när denne planerar 

sin verksamhet. Dessa val kan vara val av innehåll och organisering vilken är en återkommande 

faktor i förskollärarens vardag (Östman, 2000, s. 66 f.). Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 

det finns olika yttre faktorer att ta hänsyn till som förskollärare på den mobila förskolan. Väder, 

årstider, bussens storlek, barngruppens utformning samt platsens erbjudanden och 

förutsättningar är avgörande för de didaktiska val som förskolläraren gör.  

Eftersom de miljöer de befinner sig i oftast saknar ett fysiskt staket blir barnen mer 

självständiga, de får större möjlighet att välja vad de vill utforska, men samtidigt framhåller några 

av respondenterna att barnen blir mer beroende av deras närvaro, de håller sig inom synhåll och 

detta skulle kunna jämföras med ett psykologiskt staket. Detta psykologiska staket upplever 

förskolläraren som en trygghet samt något som är positivt då det kan vara tillåtet med en rörelse i 

leken som annars skulle kunna begränsas av ett fysiskt staket. Detta leder till att möjligheterna för 

nya upptäckter utökas när gränserna i närmiljön suddas ut. Mobiliteten möjliggör att de möter fler 

miljöer än vad man oftast gör vid en traditionell förskola. Den speciella miljön, uttrycker en av 

respondenterna, underlättar arbetet då förskollärarna får många idéer serverade direkt från 

omgivningen och de kan ta till vara på så mycket uppslag från miljön att de kan bygga 

planeringen av verksamhet på den. Pramling Samuelsson och Sheridan beskriver vikten av att inte 

inneha ett förhållningssätt som leder till ett på förhand givet handlingsmönster utan att man ska 

vara flexibel och först då blir det möjligt att ta till vara på de erbjudanden som förskolläraren 

beskriver (2006, s. 139 f.f.). Respondenterna talar om att just de speciella förutsättningarna som 

finns på den mobila förskolan kan innebära att vissa aspekter av arbetet förändras. Exempelvis 

träffar förskollärarna sällan barnens vårdnadshavare samt att de har begränsade möjligheter att 

synliggöra dokumenterat material för föräldrarna. I läroplanen står det utskrivet att förskolan ska 
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samverka med hemmet samt arbeta med pedagogisk dokumentation. Detta hanterar 

förskollärarna på de mobila förskolorna bland annat genom att använda sig av sociala medier så 

som Twitter där de dokumenterar vad som händer och vad som sägs. Detta kan härledas till Balls 

tankar om att processen att omsätta styrdokument till praktik är en kreativ, sofistikerad och 

komplex process (2011, s. 8). Det finns ett utrymme för förskolläraren att tolka läroplanens 

intentioner till sin egen verksamhet. En av respondenterna påvisar att det finns en idé bakom 

sättet de använder denna dokumentationsmetod. Denna innebär att föräldrarna får en inblick i 

verksamheten, de kan läsa de korta inläggen och fråga sina barn som själva får utveckla och 

berätta om sin dag. 
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Diskussion  

Diskussionsavsnittet är uppdelat i tre olika underrubriker. Dessa avser svara på studiens 

frågeställningar med kopplingar till litteraturgenomgången samt de teoretiska perspektiv som 

tidigare behandlats. 

Diskussioner kring förskollärarens didaktiska val 

I denna studie har vi fokuserat på de speciella förutsättningar som en mobil förskoleverksamhet 

har, vilka konsekvenser mobiliteten och utemiljön får för förskollärarens didaktiska planering. Vi 

kan utläsa att dessa speciella förutsättningar medför en relativt stor påverkan på den didaktiska 

planeringen. En påverkan på valen tolkar vi som flexibilitet från förskollärarna och att i denna 

verksamhet är det en viktig grund i den pedagogiska planeringen eftersom de inte kan förutse 

vilka möten de gör under dagen. Vi tycker oss kunna utläsa att de planerade aktiviteterna i den 

mobila förskolan sker både som styrda aktiviteter och genom fri lek då dessa båda dessa grundar 

sig i didaktiska val gjorda av förskolläraren. Detta då det finns en mening och en tanke bakom 

båda varianterna av aktiviteter. Vidare tycker vi oss se att förskollärarna har ett flexibelt 

förhållningssätt till sin planering då de uttalar att de ofta frångår denna för att fånga upp de 

möten som de gör samt det barnen visar intresse för. En av respondenterna uttrycker att de har 

frihet att göra vad de vill, att det ska passa barnen, men att det samtidigt går att koppla 

aktiviteterna till läroplanen. Respondenten formulerar att detta skulle kunna bottna ur en ohejdad 

vana. Detta kan tolkas till Pramling Samuelsson och Sheridans tredje aspekt om att man inte ska 

stagnera i sitt eget tankesätt och föreställningar om omvärlden (2006, s. 139 f.f.). Att fundera över 

sitt eget sätt att tänka kan vara en svårighet om man ”gör något av ohejdad vana”. Detta 

förhållningssätt skulle kunna leda till att man inte har ett kritiskt synsätt på sitt eget tänkande, att 

man inte är uppmärksam på att man ibland skulle behöva ändra sitt eget sätt att tänka och förstå 

olika saker. En konsekvens av detta skulle kunna vara att den egna professionaliteten i 

förlängningen stagnerar om pedagogen inte själv är aktiv i sitt eget lärande, tänker samt 

reflekterar kring sig själv och det som sker i verksamheten (a.a.).  

I enlighet med de tidigare förskolepedagogiska traditioner som redogjorts för under tidigare 

avsnitt i denna studie är det av betydelse för förskollärarens planering att utgå från barns intresse. 

En av dessa personer som haft betydelse för förskolepedagogikens traditioner är Dewey vilket vi 

kan utläsa mycket av i de mobila förskolornas verksamhet. Detta då vår uppfattning är att 

förskollärarna i sina utsagor tar avstånd från en strikt oföränderlig planering, poängterar vikten av 

de inblandades intresse samt att de vidareutvecklar dessa intressen och strävar mot att befästa en 

kunskap (2004, s. 17, 46, 204 f.). 
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Vidare utläser vi att de fyra intervjuade förskollärarna ger uttryck för didaktisk kompetens i 

enlighet med Östmans kriterier. Detta gör de genom att de uttrycker att de har mycket 

erfarenheter och kunskaper som de kan plocka fram och tillämpa i de olika situationer som 

kommer av deras möten. Det kan även tolkas som att förskollärarna besitter både de teoretiska 

och de praktiska kunskaper som krävs samt att de har en förmåga att ta omedelbara beslut och 

kan relatera dessa till sammanhanget vilket Östman menar utgör en del av den didaktiska 

kompetensen (2000, s. 69 f.).  

Vi anser oss kunna uttolka ett didaktiskt tankesätt i deras planeringar då de svarar på de 

klassiska didaktiska frågorna vad, hur och varför. Vad-frågan, det vill säga innehållet, fångar de upp 

genom att de tar tillvara på barnens intressen samt utvecklar aktiviteter för att stimulera barnens 

lärande. Hur-frågan, det vill säga tillvägagångssättet, bemöts även denna utifrån barnens intressen 

samt genom att aktiviteterna ofta genomförs i autentiska situationer. Varför-frågan i de olika 

planeringarna bottnar i stor utsträckning till områden från läroplanen för förskolan, Lpfö98 

(2010).   

Diskussioner kring miljöns betydelse 

Under denna studies litteraturgenomgång redogjordes det för förskolepedagogiska traditioner 

som dagens förskola bygger på. I redogörelsen av dessa traditioner lades fokus på hur dessa 

kommit till uttryck i olika tidigare pedagogers uttalanden om miljöns betydelse och utformning. I 

redovisningen av resultaten och i analysen kan vi utläsa att även den mobila verksamheten bär 

spår av dessa tidigare pedagogers tankar kring miljön. Samtliga av dessa traditioner har 

gemensamt, i de uttalade tankarna om miljöns betydelse, framhållit vikten av att lära i autentiska 

miljöer, att förstahandsupplevelser kombinerat med teoretisk kunskap om ett fenomen bidrar till 

lärande och kunskapsbildning. Inom tidigare förskolepedagogiska traditioner framhålls att 

naturen och utomhusmiljöns bör samspela i den traditionella undervisningen och att drivkraften i 

kunskapssökandet ska bottna i barnens spontana lust och egna intresse (Szczepanski, 2008, s. 18 

f.f.). I Uppsala kommun arbetar man för att de kommunala förskolorna ska bli inspirerade av 

Reggio Emilias filosofi, detta gäller även de mobila förskolorna. Detta innebär bland annat att de 

ska arbeta för att miljön ska verka som ”den tredje pedagogen”, den ska vara inspirerande, skapa 

möjligheter till handlande, aktivt utforskande och lärande (Dahlberg & Åsén, 2008, s. 202). Vi kan 

se spår av de tidigare pedagogernas tankar om miljön och dess betydelse för barnen i 

respondenternas utsagor. Detta då de uttrycker platsens betydelse för barnens lärande samt att 

platsen erbjuder en mängd uppslag till aktiviteter, så som lek, utforskande och experimenterande. 

Det vi kan utläsa av respondenternas utsagor är även att de hanterar organiseringen av miljön 

som ”den tredje pedagogen” genom att istället för att organisera och bygga upp denna väljer de 

mellan redan befintliga miljöer utifrån barnens intressen då de mobila förskolorna har stora 

möjligheter att variera sin miljö. Vi skymtar spår av Deweys teorier och tycker oss även kunna se 

det kända uttrycket ”learning by doing” i deras beskrivningar av att de lägger vikt vid att 
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aktiviteterna ska ske i en autentisk miljö med hjälp av förstahandsupplevelser (2004, s. 17). Vi har 

tolkat att förskollärarna i denna verksamhet uttrycker att en av förskolans uppgifter är att se det 

kompetenta verkskapande barnet. Dessa tankar utläser vi som att de kan kopplas till 

verkstadspedagogikens diskurs med sin svagt reglerade miljö och ett rikt förekommande material 

som har fokus på lek, utforskande och experimenterande (Nordin-Hultman, 2004, s. 110 f.f.). 

Utifrån detta blir vår tolkning att de mobila förskolorna använder sig av en vidareutvecklad 

verkstadspedagogik som syns genom rotationer mellan de svagt reglerade miljöerna vilka 

uppmanar till aktivitet. Med de svagt reglerade miljöerna menas att miljöerna inte har ett på 

förhand givet tema med tillrättalagt material utan lämnar tolkningsrummet fritt för barnen. 

Ytterligare en aspekt av Nordin-Hultmans tankar kring de diskurser som styr organiseringen av 

miljön på förskolan skulle kunna vara att jämföra den mobila förskolan mot hemdiskursen som 

hon beskriver som hemlik med hemmet som förebild och ideal (a.a.). Detta är något vi inte kan 

utläsa från respondenternas utsagor om den mobila förskolan som avdelning. De uttrycker inte 

att bussen är ett pedagogiskt verktyg utan mer som en plats att värma sig på under kyliga dagar. 

Detta tolkar vi som att denna verksamhet har kommit en lång väg från hemdiskursens tankar och 

även utvecklat både Elsa Köhlers tankar om aktivitetspedagogik och Nordin-Hultmans 

verkstadspedagogiska diskurs (1936, s. 78; 2004, s. 110). Denna verkstadspedagogiska diskurs 

som verkar vara den dominerande i den mobila förskolan kan även kopplas till det som Eriksson 

Bergström benämner som den ”osynliga pedagogiken” där miljöns inramning är svag och 

valmöjligheterna på platsens användbarhet är många (2013, s. 171). Vilket vi kan utläsa att det är i 

de oplanerade naturmiljöer som de mobila förskolorna besöker.  

Diskussioner kring de mobila förskolornas organisation  

Resultaten av intervjuerna visar hur den varierande platsen ger verksamheten en inramning, både 

i en positiv och negativ bemärkelse. Av intervjuerna framgår att denna verksamhet möts av vissa 

hinder men också har andra möjligheter som en stationär förskola inte har. Mobiliteten möjliggör 

att de möter fler miljöer än vad man oftast gör vid en traditionell förskola vilket också ger dem 

fler möjligheter att möta olika begrepp, ämnesområden och barnens intressen. Ytterligare en 

aspekt vi tycker oss kunna utläsa som påverkar negativt på inramningen är den bristande 

samordningen mellan de mobila förskolorna. Respondenterna har uttryckt att en gemensam 

ledning och samordning skulle kunna underlätta och utveckla deras arbete i de mobila 

förskolorna. Detta då de i större utsträckning skulle kunna ta till vara på varandras erfarenheter 

och pedagogiska tankar kring denna verksamhets speciella förutsättningar.  

Idag tycks den akuta bristen på förskoleplatser i Uppsala kommun ha avklingat och då skulle 

frågan om den mobila förskolans existens kunna väckas då platsbristen var ett betydande motiv 

vid införandet. Det andra uttalade motivet till införandet var att möjliggöra en mer naturinriktad 

pedagogik inom denna verksamhetsform (Hedefalk, 2008). Då det ena motivet, platsbristen, inte 

längre är aktuellt blir frågan om inslaget av den naturinriktade pedagogiken som idag finns på de 
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mobila förskolorna har ett egenvärde. Utifrån pedagogernas utsagor och de kopplingar vi kan 

göra till tidigare pedagogers tankar samt denna studies litteraturgenomgång över miljöns betydelse 

tillsammans med teorierna kring didaktisk kompetens, anser vi att denna pedagogik kan ha ett 

egenvärde och att deras fortsatta existens är motiverad. Med detta som grund skulle denna 

pedagogik kunna ses som ett tillskott som kan inspirera till hur utomhusmiljön kan användas och 

införlivas i de stationära förskolorna.  
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Konklusion 

Sammanfattningsvis har vi under denna studie undersökt förskollärares didaktiska val i relation 

till de speciella förutsättningar den mobila förskolan för med sig. Det vi har kommit fram till är 

att förskollärarna i denna verksamhetsform arbetar flexibelt med barns intresse för ögonen. De 

planeringar som förskollärarna gör är inte oföränderliga utan styrs till stor del av hänsyn till 

barnen och de möten de gör under dagen. I vår bild av de mobila förskolorna har vi sett att det 

finns ett egenvärde i denna verksamhet med dess möjligheter och arbetssätt. Detta medför att vi 

ser potential för att denna pedagogik skulle kunna införlivas och berika även andra 

förskoleverksamheter. Med detta som grund skulle det vara intressant att göra en större studie 

om detta ämne då det material som ingår i denna studie är för litet för att kunna tituleras som 

forskning. Det skulle vara intressant att undersöka om våra slutsatser angående verksamhetens 

egenvärde även har förankring hos vårdnadshavarna, att undersöka deras motiv bakom valet av 

förskoleverksamhet samt vilka uppfattningar de har om den mobila verksamheten. Vidare har vi i 

litteratursökningen under denna studie inte funnit någon direkt tidigare forskning vilken 

behandlar förskollärares didaktiska val i utemiljö. De studier om utemiljön som vi hittat har till 

stor del ett barnperspektiv och undersöker hur barns lek och aktivitet påverkas av miljön. Således 

skulle en utökad studie av denna typ kunna ses som ett bidrag till den befintliga forskningen då 

den skulle redogöra för förskollärares uppfattningar av den mobila förskolans miljö ur ett 

didaktiskt perspektiv. Då denna studie endast grundar sig på fyra förskollärares uppfattningar i 

frågan skulle ett intressant förslag till vidare forskning kunna vara att vidga denna studie till att 

inbegripa fler förskollärare och även förskollärare från andra städer där det finns mobila 

förskolor. Ytterligare förslag till vidare forskning skulle kunna vara att jämföra förskollärares 

uppfattningar av de didaktiska valen i förhållande till miljön i en stationär och en mobil förskola.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev inför intervju  

Hej XXX! 

Tack för att du tar dig tid att hjälpa oss i vår informationssamling till examensarbetet. 

Vårt examensarbete kommer att behandla förskollärares didaktiska val och planering av 

verksamheten på förskolebussarna i Uppsala kommun. Vi anser att det här är intressant att 

undersöka då ni arbetar under andra omständigheter än en traditionell förskola som är 

platsbunden och ni reser runt med buss vilket gör att platsen varierar.  

 

Vi kommer att tillämpa vetenskapsrådets etiska aspekter (vr.se) i denna studie vilket innebär att 

du kommer vara anonym och ha möjlighet att avbryta samarbetet när som helst. Råmaterialet till 

intervjuerna (ljudfil och anteckningar) kommer endast nyttjas av mig och min studiekamrat i 

forskningsändamål. Vi tillämpar självklart sekretess och tystnadsplikt för all data som samlas in. 

 

Vårt arbete skulle underlättas om vi får använda oss av ljudinspelning och vi ber därför ta 

ställning till detta innan vi ses vid intervjutillfället. 

 

Nedan kommer vi presentera två övergripande frågor som sammanfattar det jag vill samtala med 

dig om under intervjun. 

 

 Hur planeras verksamheten på förskolebussarna? 

 Vad har den varierande platsen för betydelse för din planering och för dig som pedagog? 

 

Vid eventuella frågor kontakta gärna mig, XXX  

 

Tack på förhand, jag ser fram emot vårt möte! 

Med vänlig hälsning 

 

XXX XXX@student.uu.se 

 +4670-XXX XX XX 

 

mailto:XXX@student.uu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor 

- Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

- Varför sökte du dig till den mobila verksamheten? 

- Berätta om en vanlig dag. 

 

Planering 

Hur planeras verksamheten på förskolebussarna? 
- Lpfö98? 

- Tema?  

- För vem – varierande barngrupp, veckoplanering/längre planering? 

- Vad – barnens intressen? Vuxnas intressen? Läroplan? 

- Var – i förväg bestämda planeringar? Långt i förväg? Flexibilitet? 

- Hur – vet ni sedan tidigare vad miljön har att erbjuda? Kan man planera utan att välja/ha 

kunskap om platsen?  

- Styrda aktiviteter? Utforskande? Experimenterande? Fri lek? Spontanitet?  

- Planering ska innehålla reflektion och dokumentation? Hur arbetar ni med det? Vad gör 

ni med ev. dokumentation? 

 

De didaktiska valen 

Hur ser ni på de didaktiska valen i relation till den varierande platsen? 
- Hur påverkas valen av plats och variation av plats? 

- Vad bestämmer platsvalet? Kommer platsen eller de didaktiska frågorna först? 

- Platsen som resurs? Alltid? Miljön som tredje pedagog? 

- Vilka svårigheter ser du med att planera verksamheten utifrån de didaktiska frågorna med 

platsvariationen? 

- Vilka möjligheter ser du med att planera verksamheten utifrån de didaktiska frågorna med 

platsvariationen? 

- (Utgör bussen som plats/ bussens utrustning några hinder för din planering?) 

 

Plats 

Vad har den varierande platsen för betydelse för dig som pedagog? 
- Ledarskap? 

- Planeringen? 

- Utforskande? 

- Kontinuitet? Att man kanske inte kan följa upp/återvända/återuppta aktivitet. 

- Förstahandsupplevelser? 


