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1. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att få en bild av Mobila förskolans pedagogers 

uppfattningar om verksamhetens lärmiljö med fokus på barns lek, och om den bilden 

skiljer sig åt från pedagogers uppfattningar om lek/lärmiljö inom den reguljära 

förskolan. Min studie består av intervjuer med dels pedagoger från en Mobil förskola, 

dels pedagoger från reguljär förskola. Jag utgår från en tes jag har: att Mobila 

förskolans verksamhet, med sin lärmiljö och upplevelsepedagogik, skapar möjligheter 

för barn att utveckla lek, fantasi och kreativitet på ett annorlunda/särskilt vis; särskilt i 

den bemärkelsen ”olik” den reguljära förskolans verksamhet. Studien utgår från 

pedagogernas egna uppfattningar utifrån den verksamhetsform de arbetar i, och har 

för avsikt att utläsa eventuella särskiljande drag hos Mobila förskolans 

upplevelsebaserade lek/ lärmiljö - med pedagogernas uppfattningar som underlag. 

Som bakgrund och stöd för min analys använder jag mig av tidigare forskning kring 

utomhuspedagogik och barns utveckling, samt ett sociokulturellt perspektiv. Mina 

frågeställningar fokuserar på att belysa pedagogers uppfattningar om den egna 

verksamhetens lärmiljö som främjande för barns utveckling av lek, fantasi och 

kreativitet, och syftar till att studera särskiljande drag för den Mobila förskolan. 

Resultatet visar att med naturen som lek/lärmiljö, skapar och utvecklar barnen i 

Mobila förskolan sina lekar anpassade till lärmiljöns opåverkbarhet. Med hänsyn till 

platsen, dess djurliv och växter, och till andra besökare, får barnen upptäcka och 

erfara att det är den egna fantasin, kreativiteten och lusten som i samspel med 

pedagoger och andra barn styr den egna utvecklingen. Ett utmärkande drag hos den 

Mobila förskoleformen är att avsaknaden av färdigt material och fasta rum, i 

bemärkelsen rum med väggar och tak, är en särskiljande faktor som ur ett 

sociokulturellt perspektiv på ett främjande sätt bidrar till pedagoger och barns frihet 

och möjligheter att utveckla lek, fantasi och kreativitet.      

 

 

Nyckelord: Mobil förskola, utomhuspedagogik, lek, lärmiljö, sociokulturellt perspektiv 
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2. Inledning  
Jag har vuxit upp på landet, nära skog och sädesfält, och vårt hus och trädgård har anor 

långt, långt tillbaka i tiden. För mig har det till exempel varit naturligt att varje år på 

våren släpa gammalt ris och skräp som vi i familjen samlade i en hög på vår egen åker. 

På Valborgsmässoaftonen blev rishögen till en flammande majbrasa och det var alltid 

lika spännande. Åkrar och skogsbackar i min uppväxtmiljö har blivit skidspår på 

vintrarna, och varje midsommar har hela släkten plockat blommor till 

midsommarstången som vi sedan har lekt och dansat kring. Skogen har varit en trygg 

miljö och en naturlig lekplats för mig. 

     När man har vuxit upp på landet, med skiftande natur kring knuten, kan man säga att 

man erbjudits utomhuspedagogik och upplevelsepedagogik redan som bebis. Min 

uppväxt har gett mig en förståelse för naturen, den har gett mig erfarenheter av lek och 

upptäckande, och på olika sätt har naturens närhet präglat mig som person. Syftet med 

min studie är att undersöka på vilket sätt pedagoger uppfattar och beskriver lek- och 

lärmiljön i Reguljär förskola respektive Mobila förskolans verksamhet. Jag vill 

undersöka hur pedagoger beskriver den egna verksamhetens miljö och hur de uppfattar 

att den påverkar/främjar barns lek, fantasi och kreativitet. Anledningen till att jag har 

valt detta är dels att jag fick möjlighet att under min sista VFU-period delta i Mobila 

förskolans verksamhet, dels att den upplevelsen gav mig funderingar jag kände att jag 

vill ha svar på.  

     Min tes är att Mobila förskolans verksamhet påverkar barns kreativa förmåga och 

främjar fantasi och lekutveckling på ett positivt och annorlunda/särskilt vis; särskilt 

såtillvida att lärmiljön är mångfacetterad, det vill säga består av många olika platser, 

miljöer och natur, och att den mångfalden erbjuder lekmaterial och ytor som präglar 

pedagoger och barns samspel och val av aktiviteter. Jag vill undersöka om det går att 

utläsa några särskiljande drag i pedagogernas uppfattningar om Mobila förskolans 

lärmiljö i jämförelse med reguljär förskola.  

     Det saknas forskning på Mobila förskolans verksamhet och dess effekter på barns 

utveckling - därmed saknas även forskning på barns kreativitet, fantasi- och 

lekutveckling i den Mobila förskolemiljön. I viss mån kan kanske forskning om ur- och 

skurverksamhet och barns utveckling utgöra en referens, men den Mobila förskolan är 

trots allt en egen verksamhetsform. Den mobila verksamheten bygger på det 

upplevelsebaserade lärandet, vilket betyder att barnen lär sig, och utvecklas, genom att 
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varje dag besöka och uppleva många olika naturrika terränger, och spännande, 

historiska, turistattraktiva, eller djurrika platser utanför förskolan (Pedagog, Mobila 

förskolan, 2015).  

    Enligt Dahlgren m fl (2007) är ett upplevelsebaserat lärande: att ge barn möjlighet 

att bland annat lära sig ute i naturen. Författarna menar att det är viktigt att barn lär sig 

genom sina olika sinnen, det vill säga smak, hörsel, känsel, syn och lukt. Vidare menar 

Dahlgren m fl (2007) att det är utvecklande för barn att få möjlighet att använda olika 

uttrycksformer för att på bästa sätt öka sin minneskapacitet (Dahlgren m fl, 2007, s. 11). 

Sunnebo (2009) beskriver den Mobila förskolans verksamhet och pedagogik som 

upplevelsebaserad och menar då att den erbjuder barnen verkliga material i verkliga 

miljöer, och ger barnen möjlighet att själva utforska och skapa miljöer för sin lek 

(Hellman & Sunnebo, s. 30, 2009). Ett upplevelsebaserat lärande kan ske både utomhus 

och inomhus.  

 

2.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med min studie är att undersöka på vilket sätt pedagoger uppfattar och beskriver 

lek- och lärmiljön i Reguljär förskola respektive Mobila förskolans verksamhet. Jag vill 

undersöka hur pedagoger beskriver den egna verksamhetens miljö och hur de uppfattar 

att den påverkar/främjar barns lek, fantasi och kreativitet. Jag vill vidare se om resultatet 

i sin tur stödjer min hypotes om att Mobila förskolans lärmiljö på ett särskilt sätt främjar 

barns utveckling av fantasi, kreativitet och lek. 

 

Mina frågeställningar: 

1. Vilka uppfattningar uttrycker pedagogerna om förskolans möjligheter till lärande     

genom lek, och utveckling av kreativitet och fantasi? 

2.  Skiljer sig pedagogernas uppfattningar åt mellan de olika förskoleformerna?  

  

2.2 Avgränsning 
Eftersom det saknas forskning om den Mobila förskolan, dess särskilda 

verksamhetsform och pedagogik i relation till barns utveckling, ser jag det som ett 

intressant fält att studera. Jag har avgränsat min studie dock, till att undersöka 

pedagogers uppfattningar om den egna verksamhetens möjlighet att utveckla barns lek, 

fantasi och kreativitet. Mina informanter/pedagoger arbetar inom två olika 
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förskoleformer: Reguljär förskola och Mobil förskola. Informationsmaterialet består av 

djupintervjuer med utgångspunkt i mina två frågeställningar. Via två underkategorier: 

lek/lärmiljö och material, redovisar jag pedagogernas individuella uppfattningar om lek 

och lärandemiljö inom respektive verksamhetsform, därefter fokuserar studien på att 

utläsa särskiljande drag för den Mobila förskolans upplevelsebaserade lärmiljö. 

 

 

3. Bakgrund och forskning 
I det här avsnittet kommer jag att beskriva Mobil förskoleverksamhet och dess 

uppkomst, samt belysa utomhuspedagogik och vad forskningen säger om dess betydelse 

för barns utveckling i stort, och specifikt för barns utveckling av fantasi, kreativitet och 

lekförmåga.  

 

3.1 Mobila förskolan 
Solveig Sunnebo hade arbetat som pedagog och förskolechef inom kommunal 

verksamhet under 20 år, då hon år 2002 i privat regi startade ”Helianthus Mobila 

Förskolor AB” och därtill även grundade den mobila upplevelsepedagogiken. 

”Grundstenen i den mobila pedagogiken är att förstå värdet och erbjuda barnen nya 

spännande lek- och lärmiljöer, platser som kan upptäckas och upplevas med hela 

kroppen och all sinnen” (Hellman & Sunnebo, 2009, s. 29). Inspirerade av Helianthus 

Mobila förskolor, och på grund av stort behov av förskoleplatser, valde kommunen där 

min studie är genomförd att starta ett antal mobila förskoleenheter. Alla bussar är, 

liksom originalkonceptet, inredda, utrustade och utformade för förskolebarn med tanke 

på säkerhet och exempelvis möjlighet att pyssla och att äta lunch (Hellman & Sunnebo, 

2009). 

     Med Mobila förskolan följer per automatik en utomhuspedagogik, och enligt den 

kommun där min studie är genomförd bygger verksamheten på ett upplevelsebaserat 

lärande. Enligt Dahlgren m fl (2007) är ett upplevelsebaserat lärande: att ge barn 

möjlighet att bland annat lära sig ute i naturen. Författarna menar att det är viktigt att 

barn lär sig genom sina olika sinnen, det vill säga smak, hörsel, känsel, syn och lukt. 

Vidare menar Dahlgren m fl (2007) att det är utvecklande för barn att få möjlighet att 

använda olika uttrycksformer för att på bästa sätt öka sin minneskapacitet (Dahlgren m 

fl, 2007, s. 11). Sunnebo (2009) beskriver den Mobila förskolans verksamhet och 



	   	  

	   7	  

pedagogik som upplevelsebaserad och menar att den erbjuder barnen verkliga material i 

verkliga miljöer, och ger barnen möjlighet att själva utforska och skapa miljöer för sin 

lek (Hellman & Sunnebo, 2009, s. 30).  

     Jag väljer i min studie att kalla det för en mångfacetterad lärmiljö, eftersom man 

reser med sin buss till olika platser varje dag. Platserna kan vara en lekpark, ett 

museum, en historisk plats, en skog, en strand, biblioteket, ett friluftsområde, en 

pulkabacke eller en ishall. Ett upplevelsebaserat lärande kan naturligtvis också 

förekomma inomhus på förskolan. 

 

3.2 Utomhuspedagogik 
Traditionell utomhuspedagogik brukar kallas ”ur och skur” och är oftast platsbunden till 

en lokal som enbart utgör hemvist och utgångsläge för den dagliga uteverksamheten. 

Utomhusverksamheten sker oftast i den omedelbara närheten av ”hemvistet”. Beroende 

på hur och var lokalen/hemvistet är placerat, påverkas de möjligheter och begränsningar 

som styr aktivitetsutbudet, som exempelvis om det finns möjlighet att klättra i träd, 

plocka blommor, se djurspår, åka pulka etc. 

     Idag belyser och framhäver forskning ofta utomhuspedagogiken som främjande 

åtgärd för att öka barns hälsa, och utveckling. En svensk forskare vid namn Patrik 

Grahn (1997) har gjort en undersökning om barns utveckling i den utomhuspedagogiska 

miljön. Enligt Grahn är den utomhusliga miljön bra för barnen på många sätt, och han 

menar att det är ohälsosamt att få för lite dagsljus. Barn som vistas för mycket inomhus 

blir trötta, och får oregelbundna humörförändringar, enligt Grahn.  Resultatet i Grahns 

undersökning visar att barn som vistas utomhus dagligen, är betydligt friskare än de 

barn som vistas mestadels i en inomhuslig miljö. Barn som deltar i en 

utomhuspedagogisk miljö blir starkare fysiskt, och får betydligt bättre motorik, i 

jämförelse med barn som inte deltagit i utomhuspedagogik (Grahn, 1997). 

     I likhet med Grahn (1997) menar Ingunn Fjørtoft (2001) att barn som vistas mycket i 

naturen får positiva effekter i sin utveckling. I sin forskning belyser hon förskolor i 

Skandinavien, att det där är vanligt att använda naturen som lekplats, och hur den 

naturen främjar barns fantasi och kreativitet, samt utvecklar deras motorik och fysiska 

styrka och lär dem använda naturmaterial i sina lekar (Fjørtoft, 2001). 

     En nutida studie gjord av Skogsstyrelsen (2013), ”Skogens sociala värden”, har 

England i fokus och i likhet med Grahn (1997) och Fjørtoft (2001) beskriver resultatet 



	   	  

	   8	  

av studien att ett naturnära boende/varande kan ge goda positiva effekter på människans 

fysiska och mental hälsa, samt visar att de som bor nära skog och natur har en betydligt 

bättre hälsa än andra (Skogsstyrelsen, 2013). I förskolans läroplan, Lpfö98, kan vi också 

läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn ska utveckla respekt för allt levande, och 

visa omsorg om sin närmiljö. I likhet med Grahns forskning visar även läroplanen 

vikten av att barn ges möjlighet att utveckla sin lust att leka och lära, samt får utveckla 

sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning (Lpfö98, s. 8-10). 

      Det finns en hel del forskning att läsa om utomhuspedagogikens främjande verkan 

på barns hälsa, utveckling och lekar. Änggård (2012)  menar att utomhusmiljön 

påverkar barns lekar, då utomhusmiljön i skog och mark erbjuder ett större 

handlingsutrymme. Barnen behöver inte känna sig instängda och får använda kroppen 

på ett annat sätt. I en utomhusmiljö använder sig barnen oftast av naturmaterial från 

skogen/platsen i sina lekar, vilket kan få betydelse för utveckling av fantasi och 

kreativitet på ett helt annat sätt än om de har med sig ”fasta” leksaker (Änggård, 2012, 

s. 14-15). Björklid (2005) säger i samma anda som Änggård: ”Lek och lärande är ofta 

oskiljbara i barns värld; lek och lekfullhet har betydelse för lärandet. I förskolan har 

leken alltid betraktats som ett viktigt moment i pedagogiska sammanhang, medan 

lärandet har betonats i skolan” (Björklid, 2005, s. 10). 

     Studier om vikten av utomhusaktiviteter för barns hälsa, fantasi, kreativitet och 

utveckling ingår ibland också som planeringsunderlag för byggande i stadsmiljöer 

(Grahn, 1997). Enligt Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) har miljön en 

större betydelse än arvet för barnens motoriska utveckling. En miljö där alla har 

möjlighet att åka skridskor kan exempelvis utgöra en jämlikhetsåtgärd: ” Det är så att 

vi inte utan vidare börjar med saker som vi inte har möjlighet att pröva på. Svenska 

barn är t.ex. inte födda med skridskor på fötterna. De som möter aktiviteten, lär sig att 

behärska den. Den som inte får skridskor, lär sig det inte” (Langlo, Jagtøien, Hansen & 

Annerstedt, 2002, s. 115). 

 

3.3 Lekens betydelse för barns utveckling 
Ordet lek är svårt att definiera eftersom det omfattar många aspekter. Lev Vygotskij 

(1995) menar att redan det lilla barnet är kreativt och i leken kan barnet använda sina 

egna erfarenheter och lägga dem till nya, som i samspelet med andra ökar potentialen 

för att barnet ska erhålla ny kunskap. Hans teori om lek, kreativitet och fantasi är att det 
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inte finns någon motsättning mellan fantasi och verklighet, och att kreativiteten och 

fantasin i kombination är en medvetandeform som ger betydelse och mening åt 

verkligheten. Vygotskij säger att ”[…] det är den kreativa aktiviteten som gör att 

människan kan skapa något nytt […]” (Vygotskij, 1995, s. 9). I en studie om barns lek, 

Motorik, lek och lärande (2002), menar författarna att leken har: ”stor betydelse för 

barns utveckling av individualitet, självuppfattning och förståelse av andra människor 

och av världen runt omkring” (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002, s. 146-

148). Här tar man också upp några karaktäristiska drag för lek, såsom att leken är ett 

mål i sig, leken är skapande, leken inspirerar till nya typer av lekar, och man menar att 

lusten för leken också bygger på att barnet är fri att välja roll (Langlo Jagtøien, Hansen 

& Annerstedt, 2002). 

     I slutet av 1800-talet kom de första psykologiska teorierna om barns lekar, om det 

berättar Annika Löfdahl i sin bok Förskolebarns gemensamma lekar (2004). Den tidens 

teorier byggde på antaganden om att leken var en förberedelse inför det kommande 

vuxenlivet. I ett mer modernt perspektiv, menar Löfdahl (2004), stödjer man sig på 

empiriska studier på barns lekar (Löfdahl, 2004, s. 34). Den empiriska tanketraditionen 

betonar ”hur viktiga sinneserfarenheterna är och att det är viktigt att få pröva, 

undersöka och observera för att få upplevelser och erfarenheter som kan ge 

faktakunskaper” (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2008, s. 27). 

     Löfdahls studie om barns lekar har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, 

och ett resultat av studien betonar att det är viktigt att man betraktar innehållet i barns 

lekar, för att kunna förstå vad som är viktigt för barnen just där och då ”Det handlar om 

vilka frågor som är angelägna för barnen att få ställa och besvara” (Löfdahl, 2004, s. 

153). Vidare visar Löfdahls studie att i barns lekar laddas rekvisita med status, d v s 

olika rum på förskolan, eller olika föremål, ges olika status vilket i sin tur befäster 

”ägarens” status (Löfdahl, 2004, s. 155). 

     Eva Änggård (2008) har gjort en etnografisk studie kring barns lek i den 

utomhuspedagogiska verksamheten. Änggård (2008) anser att det finns för få studier på 

barns lek ute i naturen, och en möjlig orsak kan vara att de vuxna ser naturen som en 

frizon för barnen. Barnen ska inte bli störda, de ska få leka ifred (Änggård, 2008, s. 

222). Änggårds studie belyser att de naturmaterial som barnen väljer till sina lekar, har 

en stor betydelse för leken. Hon menar att material fungerar symboliskt i lekarna och 

utgår från barnens egna samlade erfarenheter från vardagen och sin hemmiljö (Änggård, 

2008, s. 222). 
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 Karin Engdahl (2005) har utfört en empirisk studie om barns interaktion och lek på två 

olika förskolegårdar. Engdahl beskriver att lekmiljön är en viktig del i den fria leken, 

och att en del förskolegårdar inte kan ge den möjlighet till kreativ utveckling som 

barnen behöver. Hon menar även att genom att ge barnen den fria leken ett stort 

handlingsutrymme utomhus, finns det stora möjligheter att barnen upptäcker mer och 

använder sina sinnen (Engdahl, 2005, s. 7). 

 

 

4. Teoretiskt perspektiv 

I mitt val av material för min studie har jag utgått från forskning och teorier angående 

utomhuspedagogik, samt Vygotkijs sociokulturella perspektiv på barns utveckling av 

kreativitet, fantasi och lek.  

 

4.1 Det sociokulturella perspektivet på lärande 
Den som utvecklade teorin om det sociokulturella perspektivet på lärandet var filosofen 

och pedagogen Lev Vygotskij (1896-1934). Han lanserade idén om att barn lär och 

utvecklas i samspel med andra och sin omgivning (Vygotskij, 1995, s. 7-10). Vygotskijs 

teorier om barns utveckling åsyftade hela människan; språket och den mentala, 

personliga, samt lyfte fram vikten av att skilja på barns faktiska utvecklingsnivå och den 

potentiella nivån. Han menade att de sociala relationerna påverkar ett barns 

intellektuella utvecklingspotential och framhöll att utveckling sker i relation till 

omgivningen och varje barns strävan att nå förståelse för den (Elfström, Nilsson, Sterner 

& Wehner-Godée, 2008, s. 31). 
 

4.2 Fantasi och kreativitet 
I Lev Vygotskijs bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1995), kan vi läsa att redan i 

tidig ålder i barnens liv så finns de utvecklingsprocesser av kreativitet som man oftast 

finner senare i barnens lekar. En kreativ lek kan innebära att barnet leker de erfarenheter 

som hen har samlat på sig, men att barnet sedan skapar en ny verklighet av erfarenheter 

som hen har ett stort intresse för. Ett exempel på en kreativ lek kan vara att barnet 

föreställer sig att hen förvandlas till en sjörövare, eller att hen tar hjälp av materiella 

saker som en käpp och föreställer sig att käppen är en häst. (Vygotskij, 1995, s. 15-16). 

     Vygotskij tar upp fyra grundläggande former som ger ett samband mellan fantasi och 
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verklighet.  En av de fyra formerna berättar att, fantasin och verkligheten blir skapade 

när verkligheten hämtas ur de erfarenheter vi har bakom oss. Materialen som vi även 

känner igen oss i, har också en stor inverkan på vår fantasi. (Vygotskij, 1995, s. 17). En 

annan av dessa grundläggande former är den mellan den färdiga fantasin och de 

verkliga i erfarenheterna. Vygotskij menar att om man inte har kunskap om exempelvis 

olika miljöer, världen, sjörövare, företeelser eller olika arter av djur, finns det heller 

inget att skapa en föreställning om. Barn kan ha en föreställning om saker de inte har 

upplevt än, men för att kunna skapa den föreställningen måste de ha en kunskap och 

uppfattning om sakernas art eller tillstånd (Vygotskij, 1995, s. 20-21). 

     I likhet med Vygotskij tar Roger Säljö (2000) upp att, genom att människan har ett 

språk kan vi delge varandra kunskap och vi kan lära oss utav varandra i ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000, s. 35). 

 

4.3 Den proximala utvecklingszonen 
Vygotskij myntade också begreppet den proximala utvecklingszonen, ”Begreppet 

fokuserar framförallt situationer där barn eller vuxna samarbetar eller interagerar med 

varandra i specifika aktiviteter” (Jakobsson, 2012, s. 159). Phillips och Soltis (2010) 

menar att Vygotskij intresserade sig för barns potential, d v s vad ett barn kan komma 

att prestera med hjälp av en vuxen eller andra kamrater. Begreppet proximal 

utvecklingszon är detsamma som potentiell utvecklingszon, d v s den 

utvecklingspotential man ser hos barnet. Vygotskijs synsätt handlar om vikten av att se 

barn som kompetenta individer, och med rätt hjälp och stöd kan alla barn ständigt 

utveckla sina kompetenser och förmågor (Philips & Soltis, 2010, s. 92-93). Begreppet 

kan även förklaras som att individen först tar hjälp av andra, för att sedan kunna klara 

av sin uppgift på egen hand. Säljö (2000) tar också upp begreppet i sin bok, och menar 

att den som lär sig under lärandeprocessen lånar kunskap från en mer erfaren person. 

När kunskapen har förklarats för personen som behövt hjälp av yttre stöd, utvecklas 

lärandet och personen kan senare självständigt lösa uppgiften på egen hand (Säljö, 2000, 

s. 236). 

 

 

 

 



	   	  

	   12	  

5. Metod 

5.1 Metodval – kvalitativa intervjuer 
I mitt val av metod har jag valt att göra kvalitativa intervjuer. Anne Ryen (2004) tar upp 

kvalitativ forskning i sin bok Kvalitativ intervju, där begreppet förklaras på detta vis: 

”forskare som använder kvalitativa metoder studerar saker i deras naturliga miljö och 

försöker göra fenomen begripliga eller tolka dem utifrån den mening som människor 

ger dem”( Ryen, 2004, s. 14). 

     Jag använder kvalitativ intervju med fast strukturerade frågor, för att styra samtalet 

och få en tydlig bild på vad deltagaren har för uppfattningar utifrån min avgränsning av 

det specifika ämnet. Som intervjuare kan jag dock, trots fast struktur, även ställa 

följdfrågor för att få en djupare insikt och förståelse (Ryen, 2004, s. 11-12). Om jag 

istället hade valt att samla information exempelvis via enkäter till pedagogerna hade jag 

inte fått det djupgående samtal jag ansåg behövdes för min studie, och jag hade förlorat 

möjligheten att ställa följdfrågor eller göra mig viss om att jag hade uppfattat svaren 

korrekt. I de intervjuer som har genomförts har jag valt att ställa öppna frågor som 

uppmuntrat deltagaren att berätta utifrån sin egen uppfattning, och jag har uppmuntrat 

deltagaren att berätta utförligt för att jag ska få en djupare förståelse för hens 

uppfattning om ämnet. Ibland har jag fått ställa följdfrågor för att få tydligare svar 

(Ryen, 2004). 

 

5.2 Urval 
Jag har inför urval av intervjufrågor utgått från mina två frågeställningar, och 

tillsammans med tidigare forskning kring utomhuspedagogik utformat frågor med 

fokus på lek/lärmiljö och dess främjande effekt på barns kreativitet, fantasi och lek. 

     Min tanke var att intervjua pedagoger som arbetade på samma förskola, det vill 

säga dels pedagoger från den mobila avdelningen på förskolan (består av 1 buss och 

tre pedagoger), dels pedagoger som arbetar på de övriga reguljära avdelningarna. Den 

tanken fick jag överge då tiden gick och jag aldrig fick något svar från pedagogerna 

som arbetade inomhus. Det var vid den tiden väldigt många sjuka på förskolan, de 

hade många vikarier och hade förmodligen inte tid med mig. Jag vände mig då till 

pedagoger jag hade träffat i olika sammanhang förut, det var enkelt för mig att nå 

dem, de kände igen mig och ville gärna delta i min studie. Urvalet av informanter blev 

således lite annorlunda än jag tänkt från början, men grundtanken blev densamma; det 
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vill säga att jag intervjuade 3st pedagoger från Mobila förskolan och 3st pedagoger 

från reguljär förskola.  

     Pedagogerna som deltagit från den reguljära förskolan arbetar alla på olika 

förskolor, helt eller delvis utifrån en särskild pedagogik, en aspekt som skulle kunna 

beaktas men som jag har valt att bortse från. Jag har istället valt att se pedagogerna 

ifrån den reguljära förskolan som ett litet tvärsnitt ur reguljär verksamhet. 

Pedagogerna som jag intervjuade i Mobila förskolan arbetar tillsammans på samma 

buss, de har alla tre också arbetat inom reguljär förskola tidigare.  

 

5.3 Genomförande 
Jag beslutade mig för att använda mig av kvalitativ intervju, för att få en djupare 

kunskap om pedagogernas uppfattningar om det aktuella ämnet. Det första jag gjorde 

var att diskutera mina intervjufrågor med handledaren. När intervjufrågorna var 

godkända av handledaren, tog jag kontakt med pedagoger från den mobila förskolan och 

pedagoger från den reguljära förskolan. Mina informanter kontaktade jag via telefon 

eller e-post. Jag informerade mina deltagare om vad studien skulle handla om, och de 

fick skriva under och ge sitt medgivande om deltagande i ett dokument som beskrev 

studiens syfte och de etiska aspekterna (Codex, 2010).  

     Informanterna fick välja dag, tid, och en plats där de kände sig bekväma att utföra 

intervjun. Esaiasson m.fl. (2007) menar att när en intervju genomförs ska man vara på 

en plats där informanten känner sig bekväm, för att få en så pass bra intervju som 

möjligt. (Esaiasson, Gillijam, Oscarsson & Wängnerud, 2007 s. 302). Intervjuerna 

började med att jag tog fram mina intervjufrågor och berättade för informanterna att 

intervjun kommer att spelas in. Utifrån mina intervjufrågor ställde jag även följdfrågor 

för att få ett tydligare svar, eller om svaret gav mig en idé om en ytterligare fråga under 

intervjuns gång. Varje intervju tog ca 30 min, och jag antecknade även under tiden. Jag 

ville att informanterna skulle svara så fritt som möjligt utan att jag gick in och avbröt 

deras berättelse. När intervjuerna var klara, transkriberades texten och skrevs ut.  

Jag började med att läsa igenom svaren flera gånger för att skapa mig en övergripande 

uppfattning, och jag valde två centrala begrepp/kategorier att använda som 

utgångspunkt i analysen. Genom att sedan samla uppfattningarna i kategorier, för 

respektive förskoleform och pedagog, kunde jag utläsa likheter/skillnader och 

slutligen särskiljande drag hos Mobila Förskolan. 
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5.4 Forskningsetiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådets Codex regler och riktlinjer (2010) finns det fyra etiska 

forskningsprinciper. Forskningsprinciperna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De fyra etiska forskningsprinciperna 

används för att det inte ska uppstå negativa konsekvenser eller konflikter mellan 

forskaren och de deltagare som är med i studien/uppsatsen. I mitt arbete har jag tagit 

hänsyn till fyra etiska forskningsprinciper: 

1. Konfidentialitetskravet: jag nämner inte personens namn eller arbetsplats i studien. 

2. Nyttjandekravet: undersökningen används inte i något annat syfte än i 

forskningssammanhang. 

3. Informationskravet: jag har informerat deltagarna om studiens syfte, att hen kan 

avbryta när som helst, och att studien är helt frivillig att delta i. 

4. Samtyckeskravet: jag har skriftligen inhämtat deltagarnas samtycke om deltagande i 

studien. (Codex, 2010, s. 7-14). 

 

6. Resultat 
I det här avsnittet redovisas pedagogernas uppfattningar som framkommit i mina 

intervjuer. Jag utgår inledningsvis från min första frågeställning och två 

kategorier/centrala begrepp: lek/lärmiljö och material. Därefter följer min andra 

frågeställning med en analys av särskiljande drag för den Mobila förskolan. 
Intervjufrågorna har ställts på samma sätt till alla informanter, oavsett inom vilken 

förskoleform de arbetar, d v s reguljär (RF) eller mobil (MF). Frågorna har varit av 

karaktären: ”Hur tänker du [...]?”, ”Hur upplever du […]?”, ”På vilket sätt uppfattar 

du [...]?”, d v s öppna frågor avgränsade till uppfattningar om lek- och lärmiljö. De tre 

pedagoger jag intervjuade inom den Reguljära förskolan har jag valt att kalla RF1, 

RF2 och RF3. Pedagogerna inom den Mobila Förskolan kallar jag MF1, MF2 och 

MF3.  
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6.1 Frågeställning 1: Vilka uppfattningar uttrycker pedagogerna om 

förskolans möjligheter till lärande genom lek, och utveckling av 

kreativitet och fantasi? 
Pedagogerna inom den Reguljära förskolan (RF) beskriver verksamhetens lek/lärmiljö 

antingen som olika rum, eller ”ute på gården”. På en av förskolorna berättar 

pedagogen om planer på en utveckling av utegårdsmiljön i syfte att utmana barnens 

kreativitet.  

RF3: -”Det finns liksom olika platser att vara på, men vi känner att vi kan göra 

jättemycket för att vi har en stor gård, vi kan göra mycket mer av det vi ser och vi 

behöver utveckla gården”. 

På två förskolor beskrivs rummen som möblerade, utrustade med material, och i vissa 

fall namngivna. På samma förskolor har barnen rätt att flytta saker från rum till rum, 

eller flytta möbler beroende på vilka lekar barnen leker. Det menar man, är ett sätt att 

ge barnen inflytande över sin lek/lärmiljö. 

RF1: -”Vi har olika rum, så som stugan, bygg- och bilrum, bokrummet, stora rummet, 

ute.”-”De får flytta sakerna från rum till rum, bara de är införstådda med att de ska 

ta tillbaka sakerna när det är färdiglekt”. 

RF3: -”Och du vet i det här rummet där, vi har ju gjort medvetna val, att möblerna 

ska vara flyttbara just för att de möblerar beroende på vilka lekar de leker. Ibland 

kan det bli vad som helst, frisör, lite picknick och ja och affärer och sånt. Ja, de 

bestämmer själva, och formar sin miljö i rummet”. 

     På en förskola ser man på lek som något som barn gör hela tiden, likvärdigt med 

arbete eller aktivitet. På samma förskola menar man att det är viktigt med estetik och 

struktur och pedagogen beskriver att ett rum kan innehålla flera olika lärmiljöer.  

RF2: -”Hela deras innemiljö är iordningställd för att vara en bra lärandemiljö”-”Sen 

finns det en stor NO och SO-avdelning med skapande, målande och allt som har med 

ateljéverksamhet, böcker och experiment att göra”.  

 Miljöerna som nämns av alla pedagoger inom den Reguljära förskolan är den egna 

förskolan inomhus, eller gården utanför. Barnens möjligheter till lek och utveckling av 

fantasi nämns oftast i relation till ett rum; hur rummet ser ut, rummets yta, rummets 

möblering, rummets möjligheter samt till olika färdiga material/leksaker. Det verkar 

läggas mycket tid och stor vikt vid att lekmiljön/rummen kan förändras, och att rummet 

lockar barnen att vistas där. 
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RF1: -”Så började vi rensa, vi rensade ganska mycket, sen skulle vi möblera om lite. Då 

kontaktade vi vår pedagogista och bad henne komma hit. Vi behöver dina ögon, sa vi, vi 

behöver nya ögon och se hur miljön är i rummet, vi behöver locka tillbaka barnen och 

utveckla det liksom”. 

RF3: -”Vi ser över miljön hela tiden. Vi tittar på i vilka rum de är, de rum som vi har nu 

och där vi har satt upp gardiner och så”. 

     Det förvånar mig att en av pedagogerna inom den reguljära förskolan inte nämner 

någon annan lek/lärmiljö som är viktig för barnen, än den egna förskolans rum inomhus. 

De två andra pedagogerna nämner förskolans gård, bland annat i en uppräkning av 

lek/lärmiljöer och vilka material som finns tillgängliga för barnens lekar, samt i ett 

uttalande om gårdens behov av utveckling. Till störst del pratar alla om inomhusmiljön, 

och det får mig att fundera i relation till den forskning jag har läst inför studien om 

utomhusmiljö som viktig för barns utveckling och hälsa. De funderingarna utvecklar jag 

vidare i kapitel 6:2. 

Inom Mobila förskolan (MF) beskriver pedagogerna lek/lärmiljön som något som finns 

där, och inte behöver konstrueras.  

MF1: -”Man behöver inte konstruera någon miljö egentligen, för den finns ju där hela 

tiden”.  

De berättar att de åker till många olika platser och att möjligheterna för barnens lek 

finns i naturen.  

MF3: -”Eftersom vi är utomhus får man hitta platser i skogen eller där man är, man 

kan hitta en naturlig scen, eller man kan hitta klätterställningar på träd och stubbar, 

man får liksom se möjligheterna i naturen tycker jag”. 

Pedagogerna beskriver lek/lärmiljön som positiv för barns utveckling på flera olika vis.  

MF1: - ” Jag tycker att de hjälper varandra mycket mera ute, de lär sig att ta hänsyn 

till varandra, de lär sig att ta hänsyn till naturen, till andra människor som vi träffar. 

De lär sig många olika begrepp för att det finns så många andra saker ute än vad det 

finns inne på förskolan, eller inne på gården på förskolan”. 

Två av pedagogerna använder ofta jämförelser med inomhusmiljö för att uttrycka sina 

uppfattningar.  

MF1: - ” Inne på förskolan diskuterar man lärmiljöer, för därinne på förskolan ska de 

göra om sina rum för att det ska bli tillgängligt med t e x sand och vatten. Vi åker bara 

någonstans och sätter oss på en strand så har vi sand och vatten”. 
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 MF2: -”De är väldigt nyfikna av kring det som finns i naturen. Man pratar om olika 

träd och olika växter och djur, olika insekter, och vad de äter och vart de bor. Jag tror 

att, de får ett annat lärande, ett mer praktiskt lärande på något sätt, istället för att sitta 

med en bok på förskolan och pratar om myror och skalbaggar, så ser de skalbaggarna 

och de ser myrorna, de känner att myrorna bits om de kommer för nära”. 

     Pedagogerna inom MF ser sin verksamhet som utvecklande för barnen på många 

olika sätt. Inte bara att de lär sig om naturen på ett vetenskapligt sätt, som de nämner, 

utan även att verksamheten främjar barnens psykiska och fysiska hälsa.  

MF1: -”Vi har också haft barn som har varit inne och kommit ut på bussen, som har 

börjat prata mer och utvecklas och så. Föräldrarna märker en förändring, som vi 

kanske inte sett eftersom vi inte har vetat hur barnet var inne. Föräldrarna brukar säga 

att barnen orkar mer och inte gnäller lika mycket när de ska gå någonstans”. 

Min reflektion så här långt är att pedagogerna inom den Mobila förskolan anser att det 

är befriande att slippa diskutera rum och material, och att deras verksamhet erbjuder 

många olika lek/lärmiljöer som barnen får förhålla sig till, vara kreativa i, fantisera om 

utan att behöva fundera över vad som borde förändras. Pedagogerna pratar mycket om 

att utomhusmiljön i jämförelse med inomhusmiljö främjar barns hälsa och utveckling, 

och särskilt gäller det de barn som har socialiseringssvårigheter.  

     Pedagogerna inom den Reguljära förskolan (RF) pratar väldigt mycket om material. 

Man beskriver att materialet är på/i särskilda platser eller i särskilda rum.  

RF1: -”Vi har olika rum med olika saker i, till exempel bokrummet där det finns en stor 

madrass, böcker, stolar och bord, bondgårdsdjur och duplolego. Ute har vi 

sandlådesaker, bollar, rep. cyklar, biltvätt, kiosk, skog, stall och rutschkanor”.  

Man vill att materialet ska vara lockande för kreativitet och fantasi, och man vill följa 

barnens önskemål om material och det de leker för tillfället.  

RF3: -”Vi försöker att se till att det finns tillräckligt med material som lockar dem till 

att vara kreativa och fantisera. Vi brukar fråga om det är något speciellt de behöver 

som gynnar och utmanar leken och för leken vidare. De har sagt att de vill ha en 

bilbana, och sen vill jag ha utesaker, och utklädningskläder vill de ha ute också”. 

En pedagog inom RF uttrycker vikten av att materialet är pedagogiskt och stimulerar 

barnens kreativitet.  

RF2: - ”Vår förskola har ett rikt pedagogiskt material som är noga utarbetat för att 

serva olika ändamål. Det finns en stor avdelning som innehåller sinnestränande 
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material, där de kan till exempel träna eller uppleva färger, tyngder, dimensioner, 

storlekar, en hel uppsättning av sånt material”. 

 Min reflektion över reguljära förskolans svar angående material är att de lägger mycket 

vikt vid att det ska finnas färdigt material som lockar barnen att vara kreativa. Två 

förskolor anser att materialet har stor betydelse för barnens lekar, medan en förskola 

pratar om material som utvecklande av förmågor och förståelse. 

     Pedagogerna inom Mobila förskolan (MF) upplever att för mycket medtaget material 

kan störa barnens kreativitet och fantasi.  

MF3:-”Det är det som är så fantastiskt med att vara ute i skogen, eller vara på stranden 

där det finns stenar, det finns pinnar och brädor och snäckor. De hittar oftast saker 

själva, så det känns fel att ta med sig någonting oftast”.  

MF3: - ”Det är någon enstaka gång de har bett om att få ta med sig något djur som de 

bygger till eller så där. Men annars hittar de grejerna i skogen liksom”.  

Pedagogerna inom MF berättar att barnen upptäcker gropar, stenar eller träd som blir till 

det de önskar i den egna fantasin.  

MF2: -”Man bygger en koja tillsammans, man gör en affär tillsammans, man plockar 

stenar och snäckor, man samlar saker. De samlar mycket. Samlar och samlar, och 

plockar ihop. Det gör eld på skoj. Det blir oftast något kreativt som de gör tillsammans, 

i grupperna”. 

De gånger MF har med sig material är när de är i strandnära natur, med tillgång till 

vatten, då brukar de alltid ha med sig spadar och hinkar.  

MF1: -”Då har de upptäckt att när de gräver tillräckligt djupt så kommer vattnet upp 

av sig själv. Sen gör de kanaler och lägger broar.” De lär sig vetenskapliga 

sammanhang på det sättet också, de ser vetenskapliga saker som händer i naturen, utan 

att veta att det är vetenskap”. 
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6.2 Frågeställning 2: Skiljer sig pedagogernas uppfattningar åt mellan de 

olika förskoleformerna? 
Det är ganska tydliga skillnader i pedagogernas svar om hur de tänker kring material 

och lek/lärmiljö. Skillnaderna visar sig utifrån förskoleform. Pedagogerna inom den 

Reguljära förskolan (RF) pratar om verksamhetens lek/lärmiljö i första hand, och nästan 

enbart, i relation till rum, d v s rum med väggar och tak; rummet som bra eller dåligt, 

med tillräcklig yta eller inte, rummets syfte, rummets potential, rummets 

inredning/möbler/lekmaterial. Inom RF kopplar man barnens möjligheter till rummets 

förutsättningar, d v s rummets innehåll, material och funktion.  

RF2: - ” olika delar i stort öppet rum, öppet ljust rum, de är också viktigt att det är ljust 

och öppet och tilltalande. Så det är medvetet i iordningställt för att vara en bra 

lärandemiljö, en attraktiv miljö. Det är jätte viktigt att en förskolemiljö är attraktiv som 

är tilltalande och estetiskt fin, eftersom barn tycker om det som är vackert. Om vi pratar 

om innemiljön”. 

     Som jag nämnde tidigare förvånade det mig att pedagogerna inom RF pratar så 

mycket om rum och rummens betydelse och användningsområde, och knappt nämner 

utomhusmiljö. En förklaring till det kan vara att de inte ser på utomhusmiljöer (än i 

vissa fall den egna gården) som lärmiljöer som ingår i verksamheten. Det kan vara så, 

vilket också kan förklaras som att förskolan traditionellt är ett verksamhetssystem som i 

första hand innefattar inomhuslig pedagogik, och gården/ utomhusaktivitet är något som 

kommit/kommer i andra hand. ”Med ett verksamhetssystem (eller en verksamhet) avses 

en historiskt utvecklad aktivitet av något slag.” (Säljö, 2010, s.138). Säljö menar att ur 

ett sociokulturellt perspektiv präglas barns tillägnande av kunskap av den fysiska 

kontext, miljö, och verksamhet inom vilken deras handlingar vanligtvis utförs (Säljö, 

2010, s.136). Inom RF är det rummet inomhus som är det centrala, alltså det man ser 

som verksamhetens lek/lärmiljö, och man anser att lek/lärmiljön är påverkbar och 

möjlig att förändra utifrån barns önskningar och behov, med hjälp av materiella saker. 

RF3: - ”Och du vet i det här rummet där. Vi har ju gjort medvetna val, de är rörliga, att 

möblerna ska vara flyttbara just för att de möblerar, beroende på vilka lekar de leker. 

Ibland kan de bli vad som helst, frisör, lite picknick och ja och affärer och sånt. Ja, de 

bestämmer själva, och formar sin miljö i rummet”.   

     Den Mobila förskolans (MF) pedagoger nämner inte rum alls, bara att de ibland sitter 

i en värmestuga. De uttrycker att naturen, och de platser de är på, är som ett stort 
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livsrum för barnen och att barnen själva fantiserar om material och användningsområde 

för det som de hittar i naturen.  

MF1: -” Och även de som behöver utrymme kring sig, kring sitt eget lilla livsrum, har 

ju större livsrum där ute än inne”. 

 MF3: - ”De blir att man hittar på mera saker, man blir mer kreativ. När vi sitter och 

gräver i sanden… för när man gräver tillräckligt djup, de får inte hämta vatten i sjön, 

det gör vi inte heller. Då har de upptäckt att när de gräver tillräckligt djupt så kommer 

vattnet upp av sig själv. Sen gör de kanaler och lägger broar”. 

 MF1: - ” Sedan skapar de eget material utifrån det som behövs i leken”. 

 Inom RF kretsar samtalet istället kring att det är färdigt material som ger förutsättningar 

att utveckla fantasin.  

RF3: - ”Vi frågade dem, vad är det du vill ha? – för deras lekar. De ville ha masker och 

sen var de mantlar och olika liksom redskap och sådär. Jag menar, att vi vill utmana 

deras fantasi och att det finns tillräckligt med material så att de kanske blir mera 

kreativa”. 

 Jag utläser skillnaderna mellan förskoleformerna som att pedagogerna inom MF ser det 

som att barnens lek/lärmiljö är mångfacetterad och utvecklande på grund av att naturen 

är det, och att man kopplar barnens möjligheter att vara kreativa och fantisera till det 

naturmaterial som redan finns på platsen, och till vad de olika naturmiljöerna erbjuder. 

MF2: - ” Men de hittar pinnar och grejer, det blir alltid något. Det kan bli en orkester, 

affär, rymdskepp i en grop, de har en grop i skogen tillexempel, och säger att: ”här vi 

vill vara här och leka, vi vill leka i bilen”.  

     Roger Säljö (2010) menar att studier utifrån ett sociokulturellt perspektiv har visat att 

människors agerande är situerat i sociala praktiker. Han beskriver det som att ju mer 

förtrogna barn är, ju mer kännedom om situationer, miljöer, och vilka krav de ställer, 

desto större möjligheter får barn att förbereda sig och planera sitt tänkande och 

handlande (Säljö, 2010, s. 128-137). 

 Inom RF ser pedagogerna det däremot som att barnens lek/lärmiljö är påverkbar genom 

rum, möbler, rumsyta och färdigt material, och att det färdiga materialet ökar barnens 

möjligheter att vara kreativa och fantisera.  

RF3: - ”Innan dess tog jag in 4 barn i rummet och pratade om rummet,- vad är det vi 

behöver här? Vad är det vi behöver ta bort härifrån? Just det här att vi diskuterade. Då 

hade de synpunkter liksom att, böcker, det var böcker som stod där på hyllan, de vill 
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inte ha det. Eller tavlor, Bamse och sådär, vill de inte ha. De vill ha gardiner och lite 

sådär[…]”. 

 Jag utläser RF-pedagogernas svar som att de ständigt diskuterar hur och vad, och vilka 

rum, som gynnar barnens utveckling. De ser lärmiljön som påverkbar i förhållande till 

vad som tillåts inom de väggar som avgränsar de olika rummen. Pedagogerna inom RF 

verkar lägga mycket tid på diskussioner mellan varandra, och med barnen, om hur 

miljön kan förändras för att öka möjligheter till barns lek eller barns lärande, och vilket 

material som behövs. 

     För att sammanfatta denna del som belyst pedagogernas uppfattningar utifrån mina 

två frågeställningar och kategorierna lek/lärmiljö och material, anser jag att resultatet 

visar att den Mobila förskolans utomhuspedagogik har särskiljande drag som grundas i 

avsaknaden av påverkbarhet. Det vill säga, pedagoger och barn anpassar sig till den 

miljö de kommer till, de vet att miljön är opåverkbar och måste tas hänsyn till, och de 

väljer att använda miljöns befintliga resurser i leken och lärandet, hellre än att lägga till 

något färdigt material. På så vis blir barnen utmanade att planera, konstruera och 

fantisera helt fritt. Det material barnen får tillgång till finns tillgängligt för alla på 

platsen, materialet är inte könskodat och heller inte tolkat av någon annan. 

 

 

 

7. Diskussion  
Barn leker rollekar, spelar teater, klär ut sig, leker familj, leker affär eller kiosk, gräver 

med hink och spade, och förvandlar sig till olika djur i fantasin, oavsett vilken 

förskoleform de deltar i, det visar min studie. Det finns dock skillnader i sättet på vilket 

barnen utmanas att nå in i sina lekar, i fantasin, samt i användandet av artefakter för 

leken och lärandet. Den Mobila förskolans utomhuspedagogik bedrivs i opåverkbara 

miljöer och kräver därmed att barnen utvecklar sin inre förmåga att fantisera, utan 

möjlighet att förändra något i det som är befintligt. Det befintliga ”rummet”, det vill 

säga naturmiljöerna, och dess utseende är fast, och måste tas hänsyn till. Barnen 

utmanas att använda sig av naturens material i sina aktiviteter, vilket gör att de förvärvar 

en förmåga att anpassa sig till sin lärmiljö med en samtidig lust att hitta eget material 

och egna ytor där skapandet kan ta fart. ”Om det omgivande livet inte ställer människan 

inför någon uppgift, om hennes invanda och nedärvda reaktioner försätter henne i ett 
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tillstånd av fullkomlig jämvikt med den omgivande världen, då finns det ingen grund för 

att ett skapande skall uppstå” (Vygotskij, 1995 s. 35).   
     En annan skillnad jag också kan utläsa är möjligheten att socialisera sig både med 

andra barn, med pedagoger och omvärlden. Här har den Mobila förskolan en särskild 

möjlighet att erbjuda barnen en gemensam överblick av lek/lärmiljön och alla som rör 

sig på ytan, samtidigt som miljön erbjuder avskildhet. För barn som har det lite svårare 

att lära sig leksignaler, eller är utagerande och behöver gå undan lite, utgör miljön ändå 

en gemensam social arena där barnet i sin egen takt kan välja att närma sig den lek, 

aktivitet eller plats de önskar. Pedagogen kan sätta sig enskilt med barnet och samtala 

kring det som sker på den gemensamma arenan. Man kan samtala om vilka lekar som 

försiggår, och vilken roll barnet skulle kunna tänka sig i en lek. Pedagogerna beskriver 

också att det förekommer att de andra barnen blir nyfikna på vad pedagogen och barnet 

gör där i enskildhet, och så kommer de en efter en och pratar och frågar och startar 

därmed ett samtal med det avvaktande barnet. Annica Löfdahl (2004) beskriver leken ur 

ett sociokulturellt perspektiv: ”En sociokulturell syn på lärande innebär att kunskap 

inte kan överföras från en individ till en annan utan kunskap kommer till i 

kommunikation med andra människor. Det gäller också när forskare och pedagoger vill 

förstå barns perspektiv på sin aktivitet. […] det är i samtal med barnen som en 

gemensam kunskap om lekens innehåll konstrueras” (Löfdahl, 2004, s. 72). 

Barnen i den Mobila förskolan har även andra människor än sina kompisar och 

pedagoger att ta hänsyn till på platsen där de befinner sig; människor som befinner sig 

där för att ta del av naturen, och människor som arbetar där för att bevara naturen och 

rekreationsytan. Pedagogen MR1 säger: ”Man ser så mycket annat när man är ute. Vi 

träffar så mycket människor. Man lär sig mycket om andra människor och att ta hänsyn 

och allt det där”. Barnens lekar i den Mobila förskolan sker under ”samma tak”, 

samtidigt som de kan välja att avskilja sig och hitta sin egen plats, utan att för den delen 

stänga någon dörr eller dölja sig bakom några väggar. Änggård (2012) beskriver olika 

miljöer och menar att: ” I skogen saknas de avgränsningar som väggar, dörrar, staket 

och grindar utgör” (Änggård, 2012, s. 14). Ute på förskolegården avgränsar man med 

staket och grindar, och inne på en förskola finns det avgränsningar med väggar och 

dörrar (Änggård, 2012). 

     Den Mobila förskolans pedagoger beskriver lek/lärmiljön och de olika platserna som 

ett stort livsrum för barns utveckling. Lek/lärmiljön är mångfacetterad på grund av att 

naturen är det. Material eller färdiga leksaker har inget större fokus alls. Änggård (2012) 
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menar att naturen erbjuder alla möjligheter:” I familjelekarna utnyttjas naturmiljön för 

att skapa hem med de rum för omsorg och umgänge ett hem rymmer – kök, sovrum etc.” 

(Änggård, 2012, s. 12). 

     Alla pedagoger som jag har intervjuat är överens om att lek har en stor, kanske 

störst, betydelse för barns utveckling av fantasi och kreativitet. Det är dock intressant att 

se studien så tydligt visa, att den egna verksamhetsformens förutsättningar, och 

traditioner, präglar pedagogernas tankar. ”Det är alltså inte bara pedagogiken i sig som 

skapar förutsättningarna – miljön och dess möjligheter har en avgörande betydelse för 

hur innehållet i verksamheten kan se ut ”(Grahn, 1997, s. 94). Inom den reguljära 

förskolan förhåller man sig till det som är befintligt, det vill säga rum och material, 

samtidigt som det verkar som om man ständigt diskuterar hur miljö och material kan 

förändras, och bytas ut, för att maximera barnens möjligheter att utmanas i sin 

utveckling av fantasi och kreativitet. En sådan diskussion finns överhuvudtaget inte 

inom den Mobila förskolan. Här förhåller och anpassar man sig till det som finns, men 

utmanas att hitta möjligheter ur och av det som finns, utan önskningar eller tankar om 

att lägga till något. ”Formandet av en skapande personlighet som strävar mot framtiden 

initieras med hjälp av en skapande fantasi som tar gestalt i nuet.” (Vygotskij, 1995, s. 

100) 

Jag ser det här som två skilda synsätt, där de båda förskoleformerna visserligen, 

medvetet eller omedvetet, verkar grunda sig i Vygotskijs sociokulturella perspektiv och 

teorier om barns proximala utvecklingszoner: Vygotskij definierade denna 

utvecklingszon som ”avståndet” mellan vad en individ kan prestera ensam och utan 

stöd å ena sidan, och vad man kan prestera ”under en vuxens ledning eller i samarbete 

med mer kapabla kamrater” […] å andra sidan.” (Säljö, 2000, s. 120), men där Mobila 

förskolans utomhuspedagogik skiljer sig åt genom att barnen möter ofärdigt material, 

som genom användandet av vuxna eller andra barn kan vägleda till nytt användande 

eller provande av färdigheter för det enskilda barnet i syfte att nå högre nivåer (Phillips 

& Soltis, 2010 s. 92) 

     Jag tänker tillbaka på hur pedagogerna inom Mobila förskolan beskrev nya barn och 

deras första möte med verksamheten, och funderar på om barnen bär på en invand 

strategi/ett sätt möta en lek/lärmiljö, men att den strategin utmanas inom Mobila 

förskolan, och förändras till något nytt. MF3 berättar: ”När man gick ut med förskolan 

som var van att vara inne, så tog det mycket längre tid innan de började se saker i 

naturen som de kunde använda. Och likadant är det första gången vi kommer ut med 
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barn som är nya på bussen, då frågar de oftast: Jaha, vad gör man i skogen? Vart är 

leksakerna liksom?”. Jag menar att barnen kanske är vana vid att komma till ett rum, en 

lekplats eller en lekhall, det vill säga ett verksamhetssystem (Säljö, 2010, s.138), där det 

finns leksaker som bär en tradition - och därifrån ”startar” fantasin. Om de istället möter 

en miljö som inte bär på någon tradition, eller inte har några könskodade eller färdiga 

leksaker – då utmanas de att tänka nytt. De utmanas på ett särskilt sätt att utforma nya, 

egna strategier och hitta sin egen förmåga att fantisera och vara kreativa. 

     Kan man då säga att den Mobila förskolan på ett särskilt vis främjar barns utveckling 

av lek, fantasi och kreativitet? Jag anser att min studie visar det. Jag upplever att 

undersökningen har gett mig den insikten att Mobila förskolans utomhuspedagogiska 

verksamhet ger pedagoger och barn frihet från diskussioner om, eller val av, materiella 

saker. Lärmiljön behöver aldrig diskuteras, barn och pedagoger delar samma rum under 

”samma tak”, och små platser i rummet utgör olika lärmiljöer - utan att väggar, dörrar 

och tak skymmer sikten för gemensamma upptäckter.   

     Ur ett sociokulturellt perspektiv ger avsaknaden av samtal kring materiella saker, 

möjligheter för både pedagoger och barn att utveckla idéer som bygger på ett samspel 

med, och nyfikenhet inför, den mångfacetterade lärmiljö som naturen erbjuder. 

Samtalen bygger istället på det som finns: hur det befintliga ”ofärdiga” kan användas i 

fantasin, och hur olika barn använder och gör olika – med samma pinne, samma sten 

eller samma grop. Enligt Vygotskijs teorier och tankar är den omgivande miljön en 

större, mer betydelsefull, faktor än något annat, för att människan ska nå ett inre behov 

av strävan efter att skapa: ”För längesedan fastställdes inom psykologin den lag enligt 

vilken strävan efter att skapa alltid brukar stå i proportion till den omgivande miljöns 

komplexitet.” (Vygotskij, 1995, s. 36).  
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8. Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att göra en studie om/med de barn som gått i Mobil förskola. 

Har pedagogiken, lärmiljön, naturupplevelserna, resorna, och avsaknaden av leksaker i 

en naturligt mångfacetterad miljö påverkat dem i deras utveckling? Kan lärare i 

grundskolan uppleva att det ”syns” på barnen att de gått i Mobila förskolan? Det vore 

även intressant att se hur föräldrarna upplever att barnen använder sina erfarenheter av 

Mobila förskolans verksamhet i sin hemmiljö. Jag hoppas att min studie leder till att fler 

blir nyfikna på den Mobila förskolan och de förutsättningar som präglar dess 

verksamhet. Min förhoppning är att min studie uppmuntrar till djupare forskning kring 

Mobila förskolan, och att resultatet utvecklar en nyfikenhet att diskutera kring hur en 

mångfacetterad men ändå opåverkbar lärmiljö kan främja barns utveckling i stort. 
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10. Bilagor 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om Mobila förskolans utomhuspedagogik som 

eventuell påverkansfaktor på barns lek, fantasi och kreativitet, kommer att utföras inom 

ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Karolina Oldenburg som går sista 

terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mina svar 

kommer att analyseras och användas i studien. Jag har fått förklarat för mig vad studien 

innebär och jag har förstått detta och vill delta i studien. Intervjun kommer att spelas in. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte 

utförs på insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant 

sätt att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för 

forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra 

ändamål. 

 

 

Pedagogens namn ……………………………………………… 

 

Telefon …………………………………………………………. 

 

Ort och datum................................................................................  

 

Underskrift pedagog....................................................................... 
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Intervjufrågor 
 

1. Hur planerar ni för lek/lärmiljön  

 

2. Hur tänker i kring material/lekmaterial för att främja barns lek, kreativitet och fantasi? 

 

3. Hur upplever du förskolans miljö/er som didaktiska arenor för barns utveckling av 

    lek?  

 

4. Hur ser barns lek ut i er verksamhet? 

 

5. Tycker du att förskolans lärmiljöer kan erbjuda barn de möjligheter till lek och 

    lärande genom lek som du önskar? Kan du ge exempel?  

	  


