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Sammanfattning 

Den mobila förskolan är bussar som är omgjorda för att vara anpassade för en 

förskoleverksamhet. Dessa förskolebussar är utrustade med bilbarnstolar, plats för 

varmhållning av mat samt förvaring för olika pedagogiska material. 

Syftet med denna studie är att studera hur pedagoger didaktiskt planerar och genomför 

verksamheten i den mobila förskolan, med dess specifika begränsningar och möjligheter. 

De teoretiska utgångspunkterna vi valt att utgå ifrån i denna studie är didaktik och 

pragmatism. Vi anser att pedagogerna gör aktiva val som utgår från de didaktiska frågorna 

under hela dagen. Det är alltså inte bara i de pedagogiskt styrda aktiviteterna som de 

didaktiska frågorna eftersträvas.  

   Under studiens gång har vi fått möjlighet att observera tre olika förskolebussar under 

en dag vardera. Vi har dessutom fått möjlighet att intervjua fyra förskollärare på olika 

förskolebussar om deras planering, valen de ställs inför samt höra hur en dag kan se ut på 

den mobila förskolan. Vi har även intervjuat en förälder som har sitt barn på 

förskolebussen för att ge bredd till vår studie. 

De resultat som framkommit under studiens gång är att alla förskolebussarna 

utseendemässigt ser likadana ut men att verksamheterna skiljer sig åt. Skillnaderna kan 

bero på pedagogernas olika didaktiska val, vilka baseras på erfarenheter som pedagogerna 

har med sig. Det har även framkommit under intervjuerna att pedagogerna tar tillvara på 

barnens intressen när planeringen sker. Under våra observationer synliggjordes detta i viss 

mån, vi kan inte vara säkra på att de är barnens intressen som tas tillvara på när det var 

mycket fri lek. För att kunna säkerhetsställa att det är barnens intressen som styr 

verksamheten skulle det behövas fler observationer och möjligtvis barnintervjuer.   

 

 

 

Nyckelord 

Mobila förskolan, didaktik, utomhuspedagogik, intervju, observation 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Innehåll 
Sammanfattning ............................................................................................................................. 1 

Innehåll ............................................................................................................................................... 2 

Inledning ......................................................................................................................................... 4 

Bakgrund ........................................................................................................................................ 5 

Syfte och frågeställning .................................................................................................................. 6 

Litteraturöversikt ............................................................................................................................ 7 

Mobila förskolan ........................................................................................................................ 7 

Utomhuspedagogik ..................................................................................................................... 8 

Teoretiska utgångspunkter ........................................................................................................... 12 

Didaktik .................................................................................................................................... 12 

Pragmatism ............................................................................................................................... 14 

Metod ........................................................................................................................................... 15 

Litteratursökning ...................................................................................................................... 15 

Intervju och observation ........................................................................................................... 15 

Analysmetod ............................................................................................................................. 17 

Urval och avgränsningar .......................................................................................................... 17 

Etik ........................................................................................................................................... 18 

Arbetsfördelning ....................................................................................................................... 18 

Resultat och analys ....................................................................................................................... 19 

Elins delstudie .............................................................................................................................. 19 

Sammanfattning av observation ............................................................................................... 19 

Teoretisk analys av observationen............................................................................................ 21 

Didaktiska övervägande ........................................................................................................... 21 

Sammanfattning av intervju med Anna .................................................................................... 23 

Jessicas delstudie .......................................................................................................................... 26 

Sammanfattning av observationen ........................................................................................... 26 

Teoretisk analys av observationen............................................................................................ 29 

Didaktiska överväganden ......................................................................................................... 29 

Sammanfattning av intervju med Birgitta ................................................................................ 29 

Teoretisk analys av intervjun med Birgitta .............................................................................. 32 

Didaktiska möjligheter och begränsningar ............................................................................... 32 

Intervju med förälder ................................................................................................................ 34 

Teoretisk analys av intervjun med förälder Barns inflytande och delaktighet ......................... 35 

Carolines delstudie ....................................................................................................................... 35 

Sammanfattning av observation ............................................................................................... 35 

Teoretisk analys av observation ............................................................................................... 38 

Didaktiska överväganden ......................................................................................................... 38 

Sammanfattning av intervju med Camilla ................................................................................ 39 



 

3 

 

Teoretisk analys av intervju med Camilla ................................................................................ 41 

Didaktiska möjligheter och begräsningar ................................................................................. 41 

Sammanfattning av intervju med Denise ................................................................................. 43 

Teoretisk analys av intervju med Denise .................................................................................. 46 

Didaktiska möjligheter och begräsningar ................................................................................. 46 

Diskussion .................................................................................................................................... 48 

Metoddiskussion av observation .............................................................................................. 48 

Resultatdiskussion av observation Didaktiska överväganden .................................................. 48 

Metoddiskussion av intervju .................................................................................................... 50 

Resultatdiskussion av intervjuer Didaktiska möjligheter och begränsningar ........................... 50 

Vidare forskning ........................................................................................................................... 51 

Referenslista ................................................................................................................................. 53 

Internetkällor ............................................................................................................................ 55 

Bilaga 1 ........................................................................................................................................ 56 

Samtyckesblankett .................................................................................................................... 56 

Bilaga 2 ........................................................................................................................................ 57 

Informationsbrev till berörda förskolor och vårdnadhavare ..................................................... 57 

Bilaga 3 ........................................................................................................................................ 58 

Intervjuguide till förskollärare .................................................................................................. 58 

Bilaga 4 ........................................................................................................................................ 60 

Intervjuguide till förälder ......................................................................................................... 60 

Bilaga 5 ........................................................................................................................................ 61 

Observationsunderlag ............................................................................................................... 61 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Inledning 

Vårt intresse för den mobila förskolan har väckts under förskollärarutbildningens gång 

genom föreläsningar och seminarier. Tidigare forskning är begränsad och nästan obefintlig 

vilket gör att ämnet väcker en nyfikenhet hos oss. Nyfikenheten grundas även i att vi 

funderat över hur barn och pedagoger påverkas av den mobila miljön, vilka val 

pedagogerna ställs inför samt hur det påverkar den dagliga verksamheten.  

  Vi upplever att informationen och kunskapen om de mobila förskolebussarna är 

bristfällig i samhället. Vi har fått höra av personer som inte är insatta i ämnet “men vad är 

det för vits med att åka buss hela dagarna”, “åker barnen buss hela dagen” eller “vad är en 

förskolebuss?”  

Den mobila förskolan har varit och är fortfarande ett diskussionsämne i samhället och 

på förskolor. Det som diskuteras är den mobila verksamheten och säkerheten för barnen. 

Frågan som kan ställas är om detta har med att det är en förändring som sker eller om det 

är den mobila verksamheten i sig som föräldrar och pedagoger är oroliga över.     

  I och med detta arbete hoppas vi kunna ge ökat intresse och kunskap för den mobila 

förskolan och dess pedagogik. Det vi ville veta och undersökte är hur pedagogerna tar 

tillvara på tiden i den mobila verksamheten? Vad är det för yttreomständigheter som 

påverkar planeringen i den mobila miljön? Hur tar pedagogerna tillvara på barnens intresse 

och hur synliggörs det? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Bakgrund 

År 2007 introducerades den mobila förskolan i Sverige för första gången, grundaren till 

den svenska förskolebussen fick idén om mobil pedagogik från Danmark där den mobila 

förskolan har sitt ursprung. Den mobila förskolan har funnits i Danmark sedan 1970-talet 

och tanken med pedagogiken var att barn som bodde i städerna skulle få möjlighet att 

komma ut i naturen (Gustafson & van der Burgt, 2015, s.202). 

I en tidningsartikel om den mobila förskolan framkom det att grundaren för den svenska 

förskolebussen byggde upp sin idé när grundaren arbetade i ett område där ohälsotal, hög 

arbetslöshet och många invandrare med tuff bakgrund bodde. De som bodde i området 

saknade drömmar och visioner och hade ingen kännedom om övriga samhället. Grundaren 

kände att barnen i området måste erbjudas fler arenor för att möta omvärlden och de 

samhällen som annars är stängda för dem. Tack vare de mobila förskolebussarna som är 

ute varje dag får barnen möta människor och miljöer som de aldrig skulle möta annars 

(Svenskt näringsliv, 2013). Platsbrist var en annan orsak till varför den mobila 

verksamheten etablerades i Sverige. I en tidningsartikel skriven i samband med att den 

mobila förskolan startade, visade sig en del politiker positiva till den mobila förskolan och 

att den kan löna sig ekonomiskt. Medan andra menade att platsbristen i förskolorna 

behöver lösas mer permanent med nybyggnationer än med mobila förskolebussar (DN, 

2007) 

I mars 2007 startade den mobila förskolan i Sverige och den utgick från det område som 

beskrivs ovan, där många olika nationaliteter finns representerade. Anledningen till detta 

var att barnen som bodde i det området hade lite eller ingen kännedom alls om deras 

närområden. Idag finns det 30 bussar i landet, både i kommunal och privat regi (Meyer 

Orsén, 2013, s.2). 

Den mobila verksamheten är bussar som är omgjorda för att klara av förskolans 

verksamhet utifrån läroplanen för förskolan. Förskolebussen är utrustad med bilbarnstolar 

och bord där man både kan äta och pyssla, det finns kokplattor för lättare matlagning och 

värmeskåp där maten förvaras. Material för barnen och pedagogerna finns i olika 

förvaringsutrymmen och en toalett finns på förskolebussen. De flesta aktiviteter sker 

utomhus men det finns tillgång till aktiviteter inne i förskolebussen (Hellman & Sunnebo, 

2009, s.26). 

Katarina Gustafson och Danielle van der Burgt visar i sin forskning att den mobila 

förskolan har kommit att bli mer och mer populär bland föräldrar, då den tillåter tillgång 

till grönområden och gynnar barns fysiska aktiviteter (2015, s.201). När den mobila 

förskolan introducerades för föräldrar i det aktuella området fanns endast ett svagt intresse 

för den alternativa pedagogiken och endast ett fåtal av föräldrarna valde aktivt att placera 

sina barn i den mobila förskolan, medan andra föräldrar blev mer eller mindre tvingade till 

detta. När förskolebussarna introducerades i kommunen skrev föräldrarna en insändare till 

en lokaltidning där de påtalade sitt missnöje och menade att pedagogiken inte passade alla 

barn. Föräldrarna ansåg att kommunen inte bör tvinga på föräldrar och barn mobil förskola 

då de tycker att det redan finns bra förskolor med duktiga pedagoger och en bra fungerande 

verksamhet (UNT, 2009). 

Avslutningsvis vill vi med utgångspunkt i denna bakgrund studera hur pedagogerna i 

den mobila förskolan planerar verksamheten. 
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Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att studera hur pedagoger didaktiskt planerar verksamheten i den 

mobila förskolan med dess specifika begränsningar och möjligheter.  

 

Frågeställning 

1; Vilka möjligheter och begränsningar finns det för didaktiska val i den mobila 

förskolemiljön?  

 

2; Hur skapas möjligheter för barnens delaktighet och inflytande i den mobila förskolan?  

 

3; På vilket sätt tar pedagogerna vara på tiden som ges i de olika sammanhangen
1
 i den 

mobila miljön? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
Sammanhangen i detta avseende menar vi är när barnen transporteras till olika platser. Det vill 

säga när barnen åker i förskolebussen, är utanför förskolebussen samt när de går på led till olika 

platser. Vi avser inte den tid då det är planerade aktiviteter eller i den fria leken. 
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Litteraturöversikt 

Nedan kommer vi ta upp relevant litteratur om den mobila förskolan och 

utomhuspedagogik. Idag finns det begränsad forskning kring den mobila förskolan som 

gjort att vi även valt att fokusera denna studie ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv. I den 

mobila förskolan tillbringas mycket av tiden ute i naturen, vilket även är utgångspunkten i 

utomhuspedagogiken.   

Mobila förskolan  

Förskolebussen utgår från en stationär förskola och är ute mellan klockan 9.00 – 15.00. 

Lotta Hellman och Solveig Sunnebo som startade den mobila förskolan i Sverige, har ett 

företag som både bedriver mobilförskola och förmedlar specialutrustade förskolebussar. 

Förskolebussen åker inte längre än 30 minuter bort från den stationära förskola, vilket ger 

möjligheter till att återvända till platser som barnen visar intressen för (2009, s.28). Barn 

som börjar tidigare och går hem senare vistas på den stationära förskolan innan och efter 

förskolebussens avgång.  

  Barnen äter antingen sin lunch utomhus eller inne på förskolebussen, beroende på 

väder. Gustafson och van der Burgt har i en studie av en mobil förskoleverksamhet utifrån 

ett tidsrumsligt perspektiv funnit att man kan se pedagogerna som flygvärdinnor under 

måltiderna då de serverar barnen maten. Barnen sitter under tiden på sina platser i 

förskolebussen och väntar, jämfört med i traditionella förskolor då barnen oftast får lägga 

upp och skära sin mat själva. Även om barnen är ute mycket visar det även på att barnen 

får träning i att sitta stilla och vänta (2015, s.206).  

  I den mobila förskolan finns det speciella regler som man måste ta hänsyn till, som 

hygien och trafiksäkerhet. Det finns regler om hur maten ska hållas varm och hur händerna 

ska hållas rena på den mobila förskolan. Det finns regler för säkerheten både inne på 

förskolebussen och utanför, som att man måste använda säkerhetsbälten under bussfärden 

och att de ska gå på led mellan bussen och platsen (ibid, s.203).  

  Hellman och Sunnebo har skrivit boken Mobil pedagogik, där de lyfter fram att 

grundstenen i den mobila pedagogiken är att man ska förstå vädret, att erbjuda barnen 

varierande samt nya spännande lek– och lärmiljöer. Platserna ska kunna upptäckas och 

upplevas med hela kroppen och alla sinnen (2009, s.29). De hävdar också att den mobila 

förskolan fostrar friska och mer självständiga barn och att den mobila pedagogiken sätter 

barn i rörelse och motverkar både övervikt och stress. Det finns olika aspekter som lyfts 

fram och beskrivs som den mobila pedagogikens fördelar. Den ekonomiska aspekten 

beskriver att den mobila förskolan gör att man inte behöver lägga allt för stor del av 

budgeten på att göra ordning nya lokaler, köpa möbler och personalkostnader inom 

lokalvård. Två andra aspekter som lyfts fram är först personalen, att den mobila förskolan 

lockar fler män till yrket eftersom att det är en annorlunda pedagogik och det finns 

kompetensmöjligheter med flera utbildningar som busskörkort. Den andra aspekten som 

lyfts fram är integration, att genom mobil pedagogik upphör kommungränserna och oavsett 

samhälls- och klasstillhörighet kan förskolebussen möjliggöra möten mellan grupper som i 

andra fall inte har en naturlig mötesplats. Förskolebussen blir då en del av kommunens 

integrationsarbete (ibid. s.93-95).   

  En annan aspekt som lyfts fram är närvaron bland barnen. Eftersom pedagogerna inte 

har några raster får barnen en vuxennärvaro under hela tiden de är ute med förskolebussen. 

Detta skiljer sig från den traditionella förskolan där pedagogerna ska täcka upp för 

varandra vid reflektionstider och planeringstider. Fördelen är att när förskolebussen lämnar 

förskolan har barnen full uppmärksamhet från de vuxna, men en konsekvens är att 

organisationen i övrigt får anpassa sig efter de tider som förskolebussen är ute (ibid, s.28-
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29). Pedagogerna som arbetar på förskolebussen menar att barnen utvecklar språk och 

förståelse för andra saker än i sin närmiljö när de får möjlighet att åka till olika platser. 

Barnen utvecklar en förståelse för olika sammanhang genom att både få se och känna olika 

fenomen och att tillgången till mobil förskola möjliggör för pedagogerna att erbjuda 

stimulerande miljöer utöver det vanliga (Meyer Orsén, 2013, s.24; Hellman & Sunnebo, 

2009, s.28). Pedagogerna i Hellman och Sunnebos studie anser att de är av stor vikt att 

lyfta fram att barnen får lära genom att göra och vara med på riktigt, vilket stöds av 

forskares tankar om learning by doing-begreppet (2009, s. 28) 

Utomhuspedagogik 

Naturen är redan en del av förskolan i Sverige idag, därför behöver man inte tillsätta 

speciellt mycket arbete för att få till utevistelse i förskolan (Klaar & Öhman, 2013, s.54; 

Mårtensson, 2004, s.20). Naturen ses som en hälsosam och nyttig plats att vara på där 

barnen får utforska och upptäcka sin omvärld. Om man har kunskap om naturen lär man 

sig ta ansvar för miljön genom att man lär sig om olika processer och naturfenomen (Klaar, 

2013, s.34).  

  Begreppet utomhuspedagogik är utbrett med tydliga kopplingar till platsens betydelse 

för lärandet, men även mellan miljö och hälsa (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s.21). 

Enligt nationalencyklopedin innebär utomhuspedagogik följande;  

“utomhuspedagogik, pedagogik som utgår från platsens betydelse för lärandet […] 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 större delen av 

undervisningstiden” (www.ne.se).  

Utomhuspedagogik är multi-komplext, det vill säga att det inte bara är naturkunskap 

som det handlar om. Eftersom utomhusmiljön är ett levande ting händer det saker i den 

som vi inte kan göra något åt. I detta rum sker lärandet med olika sinnen samt erfarenheter 

som barnen får genom att vistas ute i naturen (Klaar & Öhman, 2013, s.54; Szczepanski & 

Dahlgren, 2011, s.42). Det som är speciellt med utomhuspedagogik är att det är den enda 

exemplet på en pedagogik som preciseras med ett uttryck för var lärandet sker, alltså 

utomhus som svarar på didaktikens var fråga (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s.25; 

Szczepanski & Andersson, 2015, s.127).   

  Sara Knight lyfter fram i sin bok om utomhuspedagogik för barn i förskoleåldern, en 

positiv aspekt med utomhuspedagogik, hon menar att det ger barnen en annan typ av 

aktivitet. Den aktivitet som Knight anser att barnen får är den som sker naturligt i skogen. 

Barnen får mycket frisk luft och detta har påverkan på hur barnen i framtiden kommer att 

ställa sig inför utomhusaktiviteter (2009, s.31).   

  Szczepanski och Dahlgren menar att i Sverige idag finns utomhuspedagogik 

närvarande i alla utbildningsnivåer. Det är ett begrepp som diskuteras och forskare anser 

att det är ett helhetsbegrepp där naturen och människan delar upplevelser, att det är dessa 

upplevelser som blir till lärandet. Utomhuspedagogiken är alltså det lärandet som sker 

genom upplevelser i samband med erfarenheter som man inte kan få genom de skrivna 

texterna (2011, s.25). Pia Björklid lyfter fram i sin rapport om miljöns betydelse för 

lärandemiljöer att utomhuspedagogik är direktupplevelser i en autentisk miljö det vill säga 

ett samband mellan upplevelser, aktivt deltagande och en direkt kontakt med materialet 

(2005, s.146).   

  Barn, natur och barndom är kopplade till den syn man har på att barndomen är god. 

Denna föreställning är inte bara en del av uppfattningen om en god barndom utan även en 

fråga om hållbar utveckling i en politisk diskurs (Lindgren, 2013, s.8). Gunilla Halldén 

menar i sin bok att barndomen i dagens samhälle är något som ofta sker i 

http://www.ne.se/
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institutionaliserade miljöer samt i hemmet. Det är barnen som aktivt skapar sin barndom 

med hjälp av vuxna i de olika miljöerna (2007, s.172).   

Barnens relationer och anknytning till andra individer ökar genom att barnen känner 

trygghet i den miljö där de befinner sig. I utomhuspedagogiken lär sig barn förmågor som 

självkontroll genom att barnen har regler och får tillit från de vuxna, barnen tar vara på sig 

själva genom att de får hålla reda på sina egna saker, berätta om de är törstiga eller 

hungriga. Tillsammans med dessa förmågor skapar barnen ett självförtroende och en 

självmedvetenhet eftersom att barnen lär sig och får ansvara för sina egna saker och känner 

att de klarar av utmaningar (Knight, 2009, s.37-39).    

Platsens betydelse  

Platsens betydelse för var barn befinner sig under dagen är av betydelse för hur dagen 

kommer att fortgå. Eva Änggård redovisar genom en intervju med en förskolechef på en 

Ur och skur-förskola att tryggheten för barn är viktig i utomhusmiljöerna. Förskolechefen 

använde sig av begreppet lektrygghet som innebär att pedagogerna skapar denna trygghet 

för barnen. Det skapas genom att man går tillbaka till samma plats som dagen innan för att 

leken ska kunna fortgå i en för barnen känd miljö (2009, s.224). Szczepanski och 

Andersson menar att det är platsidentitet som barnen skapar då de återvänder till samma 

plats flera gånger. Denna identitet skapas eftersom att barnen känner en trygghet för 

platsen genom att deras erfarenheter både är sinnliga och kroppsliga (2015, s.134). Halldén 

menar att plasten är påverkad av de artefakter som finns i vår omgivning. Genom att barn 

har tillgång till artefakter av olika slag påverkar det hur barnen ser på platsen, men 

fortfarande är platsen ett ställe som utgör utgångspunkten för de upplevelser som barnen 

skapar och får med sig (2007, s.90). Roger Säljö, menar i sin bok att artefakter är en del av 

det sociokulturella perspektivet. En artefakt är ett fysiskt redskap som är gjort av 

människan, det vill säga ett tillverkat föremål (2005, s.28).  

  Naturen är en plats där barnen har möjlighet att utforska sin omvärld genom sin kropp 

vilket anses vara bra för hälsan, stimulerar barnens fantasi samt erbjuder en lugn plats med 

gott om utrymme för lugn och ro (Klaar, 2013, s.42; Ohlsson, 2015, s.20). Szczepanski och 

Andersson menar att det är hela upplevelsen med utomhusmiljön och naturen som stärker 

och ökar sinne upplevelsen. Detta menar författarna är för att man får se, uppfatta dofter, 

höra och känna eller kanske smaka på naturen (2015, s.128-129). 

Leken i utomhusmiljön 

Eva Änggård skriver i sin artikel att det saknas forskning om leken i naturmiljöer. Det 

hon lyfter fram som en möjlig orsak till detta är att den fria leken anses vara en frizon för 

barn och att det är den leken som ofta förekommer i naturmiljöer (2009, s.222).  

  Leken har en betydande roll i dagens barndom. I läroplanen för förskolan kan man 

utläsa följande,  

“Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets 

olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.” (Lpfö98 rev 2010, 

s.6). 

Genom naturen stimulerar barn sina sinnen vilket medför att naturen inte tar 

uppmärksamheten ifrån leken. Detta innebär att leken kan fortskrida i naturen utan att man 

blir störd av omgivningen. Naturen ger även stoff till att leken fortsätter och utvecklas 
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genom variationen och mångfalden i naturen. Vilket leder till att barnen får möjlighet att 

assimilera leken efter sina egna behov (Grahn m.fl. 1997, s.6).  

  Knight lyfter fram att barnens lek utomhus ofta är initierad av barnen själva och att det 

är barnen som bestämmer vad som leks. I leken utomhus får barnen möjlighet att öva på 

sina fysiska förmågor och utveckla de i sin takt (2009, s.32). Barnen övar även språket i 

naturmiljön då de behöver kommunicera för att vara överens om vad materialet föreställer i 

leken. Vissa material är i förväg lättare än andra att vara överens om, exempelvis att diket 

är en bäck eller kärret ett hav. Detta medför att barnen på vissa platser har färdiga lekar att 

leka när det kommer till den platsen (Änggård, 2009, s.231-232). 

  Fantasilekar är en typ av lekar som förskolebarn leker utomhus. Det kan vara lekar 

som påbörjas inomhus som sedan tar en ny vändning när barnen kommer ut eftersom 

miljön ändras, barngruppen och förutsättningarna är inte heller det samma som inne. Ett 

perspektiv på vad leken utomhus medför är att det visat sig att genus inte har lika stor roll i 

fantasileken utomhus som inne (Li m.fl. 2014, s.62 och 66). Fredrika Mårtensson anser i 

sin avhandling att utomhusleken hämtar inspiration av platsen och det sociala samspelet 

runt omkring barnen. Utomhusleken bör förstås utifrån att barnen upplever något och oftast 

har ett tema (2004, s.40). Även Änggård anser att barnen i den fria leken utomhus tar sin 

inspiration till lekteman från erfarenheter och leksaker men även från barnlitteratur och 

andra medier. Fantasileken utomhus tar hjälp av materialet och naturens miljöer för att 

skapa teman i leken, alltså är det naturen i sig självt som har inflytande på leken genom 

sina speciella erbjudanden (2009, s. 231).    

Barns motorik i utomhusmiljöer    

Grahn m.fl. menar att man kan anta att barnen får större chans till att utvecklas 

grovmotoriskt i en utomhusmiljö där det finns naturliga hinder. Där får barnen möjlighet 

till att prova sin förmåga bättre än i en inomhusmiljö som oftast har mindre ytor som är 

jämna. De lyfter även fram vikten av att platsen utomhus bör vara trygg för barnen, detta 

för att barnen ska våga utforska, inspirera samt utmana barnen i deras upptäckarlust (1997, 

s.8). Även Anders Ohlsson tar upp i sin bok, om utomhuspedagogik för förskolans 

verksamhet, fördelarna med grovmotoriken när barnen går i skogen, han menar att när 

barnen använder sig av hela kroppen utmanas balansen samt koordinationen (2015, s.21-

22). Klaar menar att det inte räcker med att bara gå ut för att få fysisk aktivitet, utan att 

denna aktivitet bör komma från antingen barnet själv eller med hjälp av en medlekande 

vuxen (2013, s.44). Ohlsson lyfter fram ytterligare en aspekt på om det bara räcker med att 

vara ute, han menar att det är viktigt att man som vuxen är med och är tillgänglig för 

barnen. Detta leder till att utomhusvistelsens kvalité höjs samt att samspelet barn emellan 

stärks. Det räcker alltså inte att bara vara ute, man bör göra något med den tiden man har 

(2015, s.23). Helen Little lyfter i sin artikel föräldrarnas ansvar att vara ute med barnen, 

idag är det nämligen vanligare att barnen leker inomhus samt om det sker utomhuslek är 

det de vuxna som bestämmer var det ska lekas. Vilket gör att den fria leken utomhus blir 

lidande (2015, s.27).  

Föräldrarnas åsikter om utomhuspedagogik 

Little menar att det är stor skillnad på dagens samhälle än vad det var för 10 år sedan. Det 

är framförallt i det sociala och i omgivningen som den stora skillnaden finns (2015, s.24). I 

enlighet med detta anser Knight att föräldrar får uppgifter från olika massmedier om att 

samhället är otryggt, vilket leder till att föräldrarna inte vågar låta sina barn vara ute på 

egen hand utan uppsikt (2009, s.32). Dagens barn är kända som bubbelplastgenerationen 
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eller baksätesbarn, med detta menar man att barnen är skyddade från omgivningens risker 

och att föräldrarna har ständig uppsyn över sina barn (Little, s.25-26). 

  I utomhuspedagogiken finns det inga dåliga väder utan bara dåliga kläder. Detta är en 

av de regler som Knight menar är en av grunderna i utomhuspedagogiken. Föräldrarnas 

förtroende är en annan aspekt som lyfts fram, där menar hon att det är viktigt att föräldrar, 

barn och pedagoger är överens om att vissa regler gäller när man är ute i naturen. Som 

exempel är det viktigt att barnen bör vara inom synhåll för en vuxen, att barnen svarar när 

en vuxen ropar. Men det är även viktigt att de vuxna har förtroende för att barnen svarar 

och håller sig till dessa regler. (2007, s.16-17). Barnen behöver även lära sig på vilket sätt 

man håller sig torr och varm för att inte frysa, hålla naturen ren samt vara varsam med 

djuren som lever i naturen (Klaar, 2013, s.33; Ohlsson, 2015, s.25). 

  Knight ger exempel på att man som förälder kan behöva införskaffa en hel del kläder 

för sitt barns varande i en miljö där utomhuspedagogiken är framträdande. Detta kan leda 

till att föräldrar inte vill ha sina barn i denna pedagogiska inriktning eftersom utrustningen 

för barnet blir för kostsamt. För att hålla nere kostnader kan man då fråga vänner eller 

andra personer om ärvda kläder och skor, men Knight anser att det man ska spara till och 

köpa nytt är hållbara regnkläder. Detta för att man får mycket tillbaka om barnet är torrt 

och skyddat från väderleken och inte blir blöt och kall (2009, s.102). Lindgren lyfter fram 

regnklädernas positiva effekter, det förhindrar att barnen blir blöta och därmed kalla samt 

att det skyddar mot smuts vilket genererar att de andra kläderna håller sig längre (2013, 

s.17). Ohlsson ger exempel på att man kan se ett ombyte i naturen som en del av äventyret 

i utomhusmiljön, han menar att har man extra kläder tillgängliga gör man det bästa av 

situationen till en del av ett äventyr (2015, s.147-148). 

  Mårtensson menar att dagens föräldrar hellre väljer platser som är tänkta för barn som 

exempelvis lekland istället för att bege sig ut i naturen. Detta menar Mårtensson har att 

göra med tidsbrist och att föräldrarna inte anser naturen som lika attraktiv och trygg (2004, 

s.16). 

Utomhuspedagogik ur ett hälsoperspektiv 

Genom att vi tillbringar mycket tid utomhus i friska luften får våra kroppar chans att 

återhämta sig. Ofta blir man trött när man varit ute en hel dag, detta är därför att man får 

för mycket sinnesintryck. Hjärnan får för mycket stimuli vilket leder till att den går på 

högvarv och man känner sig trött. Efter en tid då man varit ute längre perioder övar hjärnan 

upp sig och man känner sig piggare i kropp och hjärna (Ohlsson, 2015, s.17). Little menar 

att om barnen får småskador eller skrubbsår är det okej när barnen är ute i naturen och 

leker, eftersom detta anses vara en del av lärandet. Barn har inte samma risktagande 

analytiska förmåga som oss vuxna och detta kan då leda till att småskador blir till (2015, 

s.35). Knight anser att om man som barn får goda erfarenheter av utomhusvistelser är det 

något som även följer med senare i livet (2007, s.31). När barnen leker utomhus får de inte 

bara friskluft utan det finns också andra fördelar, exempelvis får barnen mer fysiskaktivitet 

eftersom ytorna är större, vilket ger en chans till att förbättra sin grovmotorik. Men även 

fördelar som att barnen får en större förståelse för naturen och miljön (Little, 2015, s.29). 

Mårtensson hävdar att när barnen leker utomhus är det två starka dynamiska fält som möts, 

det är den sociala miljön samt den fysiska miljön. Dessa två fält gör att barnen växlar sin 

lek mellan att ta det lugnare vissa stunder och i vissa stunder intensifiera den fysiska leken 

(2004, s.133). 
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna som vi har valt att fokusera på är didaktik och pragmatism. 

Didaktiken handlar om medvetenhet och att förstå vilka omständigheter som kan vara 

avgörande när pedagoger planerar verksamheten. Den tidigare forskning som studerats 

bygger på det pragmatiska perspektivet. I den framkommer det vid flera tillfällen att 

författarna och forskarna lutar sina texter mot det pragmatiska perspektivet. 

Didaktik 

Det går att gå tillbaka ända till Aristoteles tid för att hitta ett samband mellan didaktik och 

retorik. Agneta Bronäs och Niclas Runebou, menar att didaktiken härstammar från den 

klassiska retoriken, konsten att upptäcka olika sätt att övertyga. Medan didaktiken är 

konsten att upptäcka bästa sättet att undervisa (2010, s.43-44). Ordet didaktik har sitt 

ursprung från det Grekiska ordet didaskein som betyder att undervisa. Det är en 

undervisningskonst som handlar om läran att förstå de olika faktorer som kan påverka 

undervisningstillfällena (Jank & Meyer, 1997; Rostvall & West, 2005).  

Didaktikens grundfrågor och didaktiska triangeln 

I förskolans verksamhet handlar didaktiken om att besitta en pedagogisk medvetenhet och 

kunskap i alla de omständigheter som påverkar verksamheten och de planerade 

aktiviteterna. Det som pedagogen bör tänka på är hur aktiviteterna planeras och vad som är 

målet med aktiviteten. När verksamheten ska planeras finns det fyra nyckelbegrepp som 

planeringen utgår ifrån och det är “Vad ska läras ut? Hur ska det läras ut? Varför ska det 

läras ut? För vem ska det läras ut?”  Vad och varför frågorna är viktiga utgångspunkter 

inom didaktiken men de måste alltid ta hänsyn till vem det är som ska lära sig och hur det 

ska genomföras (Liberg, 2014, s.340; Sheridan, 2009, s.6-7).  

  Bronäs och Runebou anser att den didaktiska triangeln är en grundläggande modell 

inom didaktiken. Det är samma grundtanke som Aristoteles idéer kring retoriken där 

triangeln står för talare, publiken och innehållet. I den didaktiska triangeln står förhållandet 

mellan pedagogen, barnet och ämnet i fokus och den visar på relationerna mellan dessa tre 

parter. De relationer som ligger till grund för triangeln är relationerna mellan barnet och 

ämnet, pedagog och ämnet, pedagogen och barnet. Den relation pedagogen har till ämnet 

kan vara påverkad av den tredje parten, barnet. När pedagogen planerar undervisningen 

utifrån ämnet måste den ta hänsyn till barnet och de rådande omständigheterna. Samma 

saker sker i förhållandet mellan barnet och ämnet, det är med hjälp av pedagogerna som 

barnet kan ta till sig ämnesinnehållet och ett lärande kan ske. Pedagogen ska fungera som 

ett stöd för barnet. Den sista relationen, den mellan pedagog och barn, bygger på att 

tillsammans skapa motivation och intresse för ämnet. Känner barnet en trygghet till 

pedagogen skapas tillit för varandra vilket resulterar i ett bra undervisningsklimat (2010, 

s.84-87).    

  Maria Hedefalk menar att pedagogernas didaktiska val kan påverka vad barnen får ut 

av aktiviteterna på förskolan, vilken mening som skapas och det lärandet som uppstår. 

Läroplanen i förskolan är utformad med strävansmål vilket resulterar i att pedagogerna vet 

vilka mål som finns men inte hur de ska uppnå målen. Det är upp till pedagogerna själva 

att hitta medel för att ett lärande ska uppstå och att förverkliga läroplanens mål till 

verksamheten (2014, s.31).  

  Det finns tre undervisningstraditioner som pedagogerna bör ha kännedom om och 

reflektera över vilken tradition de använder i sin undervisning. Dessa är den 

faktabaserande-, normerande- och pluralistiska undervisningstraditionen. Från början 
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handlade dessa traditioner om undervisningen kring hållbar utveckling men Hedefalk 

använder ordet undervisningsprinciper och menar att dessa principer är bredare i den 

bemärkelsen att de går att använda till alla ämnen inom förskolan. I den faktabaserade är 

pedagogerna mer inriktade på att vetenskaplig fakta ska läras ut. De vetenskapliga fakta är 

den sanning som barnen ska lära sig och det finns inget utrymme för kritiskt tänkande. Den 

normerande traditionen är fortfarande vetenskapliga fakta men även den moraliska 

aspekten. Det finns ett rätt sätt att agera på och det är lärarens förbestämda mening kring 

den moraliska aspekten som styr. I den pluralistiska traditionen är pedagogens roll att 

vägleda barnen till att kritisk granska de vetenskapliga fakta som finns och uppmuntra 

barnen att söka information från olika källor, pedagogen ses som en medupptäckare (Ibid, 

s.32-36).  

Undervisning som en konstform 

Den så kallade fina konsten förknippas oftast med tavlor eller klassisk musik men Bronäs 

och Runebou menar att didaktiken också är en form av konst, undervisningskonsten (2010, 

s.34). Undervisningskonsten är ett samspel mellan pedagogen och barnet och är beroende 

av att båda parter samarbetar för att ett lärande ska ske. Detta samspel är något som Bronäs 

och Runebou kallar för det kooperativa lärandet (ibid, s. 39-40). Enligt Bronäs och 

Runebou beskriver psykologen Bruner stödstrukturer som kan kopplas till det kooperativa 

lärandet. För att ett lärande ska ske måste både barn och pedagoger vara aktiva, 

pedagogerna genom att vägleda barnen och barnen måste visa ett intresse för det som sker 

(Bronäs & Runebou, 2008, s.89).   

  Bronäs och Runebou menar att det finns tre områden inom didaktik som pedagoger bör 

vara medvetna om: principer, omständigheter och handlingar. En skicklig didaktiker är en 

pedagog som kan förhålla sig till dessa tre och är medveten om hur dessa förhåller sig till 

varandra och påverkar undervisningsförloppet. Omständigheter handlar om det som 

pedagogerna på förhand inte kan förutse, det som händer i och runt omkring verksamheten. 

Det kan vara konflikter som har skett mellan barnen tidigare på dagen eller om någon blir 

sjuk, då måste pedagogerna känna in gruppen och vara flexibel till förändringar. Principer 

kan vara att skapa ett intresse hos barnen mot ett visst ämnesinnehåll att använda rätt 

redskap till det tänkta syftet. Det är dessa två områden som blir centrala när pedagogernas 

val av handling blir aktuell. Pedagoger kan göra planeringar för vad som ska ske i 

verksamheten men det är alltid omständigheterna som gör att de måste vara flexibla och 

det är då en skicklig didaktiker synliggörs (2010, s.14). Tomas Englund resonerar kring 

begreppen innehåll, mening och sammanhang och menar att dessa tre begrepp är beroende 

av varandra för att skapa ett lärande för barnen. Det kan skapas olika meningar och lärande 

för barnen beroende på vad pedagogerna lägger fokus på. De omständigheter som råder för 

tillfället är det som är styrande för meningsskapandet (1991, s.10).   

Bronäs och Runebou anser att interaktionen mellan pedagogerna och barnen är levande 

och det går inte alltid att förutse vad som kommer att ske. När en pedagog planerar för 

aktiviteter kan erfarenheter spela en stor roll i hur pedagogen på bästa sätt vill utföra 

aktiviteten för att ett lärande ska uppstå för barnen, men sedan kan det alltid komma 

oförutsägbara händelser som gör att pedagogen måste tänka om. När pedagogen måste 

tänka om kallas det för perspektivskifte och detta leder till att andra vägar till lärandet 

måste ske och det krävs flexibilitet både i verksamheten och hos pedagogerna (2010, s.42) 

  Bronäs och Runebou menar att varje undervisningstillfälle är unikt och med erfarenhet 

kommer en fingertoppskänsla som gör att pedagogerna kan känna av atmosfären i 

barngruppen. Med denna fingertoppskänsla går det att vara flexibel att förändra den 

planerade aktiviteten så ett lärande ändå kan ske, detta är en tyst kunskap bland 

pedagogerna. Denna tysta kunskap är något som är svårt att överföra till en annan pedagog, 
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det handlar om erfarenheter och att behärska olika undervisningssituationer, en didaktisk 

handlingskompetens (2010, s.128-129). Rostvall och West menar att ha en god 

ämneskunskap är viktigt för pedagogen men det är svårt att definiera vad en bra pedagog är 

då det är många olika variablar som påverkar undervisningstillfället. Pedagoger har olika 

erfarenheter av verksamheten och det som fungerar för en pedagog kan bli misslyckat för 

en annan. Det är omständigheterna och erfarenheten hos pedagogen som är avgörande och 

det är viktigt att reflektera över vad som gick snett i den specifika 

undervisningssituationen. Det som ska reflekteras och analyseras är frågorna hur, när och 

varför gjorde jag så (2005, s.28-29).  

Pragmatism 

Pragmatismen och utomhuspedagogiken ligger nära varandra eftersom de båda 

perspektiven utgår från människans sinnen och lärande. Den tidigare forskning som 

använts i denna studie bygger på det pragmatiska perspektivet. Det har framkommit att 

flera av författarna och forskarna lutar sina resonemang mot det pragmatiska perspektivet 

när de studerat utomhuspedagogik. 

John Dewey är en av pragmatismens förespråkare som haft störst inflytande över skola 

och utbildning i den pragmatiska filosofiska traditionen (Säljö, 2014, s.287-288). 

Szczepanski och Dahlgren lyfter fram att Dewey argumenterade för att det är en 

växelverkan mellan det som finns skrivet i text och det som bara är praktiskt för den 

handlingsburna kunskapen. Detta gjorde att pragmatismen kom att bli en reform där 

insikten om sinnliga erfarenheter ökade, alltså att undervisningen ute i det fria och lärandet 

med hjälp av kropp och sinnen blev återkommande i den reformpedagogiska rörelsen 

under 1900-talet (2011, s.22). 

  Ett pragmatiskt synsätt på lärande är att det erbjuds möjligheter att fokusera på vilket 

innehåll som finns i en viss situation och vad som man får ut av det (Klaar, 2013, s.51; 

Säljö, 2014, s.289). Enligt Säljö har pragmatismen en speciell och egen kunskapsteori samt 

ett sanningsbegrepp. Det filosofiska sanningsbegreppet handlar om sättet att se på kunskap, 

att det är ett intresse för kunskapen som visar hur kunskapen påverkar människor i deras 

vardag. En grundtes är att kunskap är något som människan behöver för att hjälpa 

människan att hantera situationer och problem som man möter (2014, s.289). Klaar och 

Öhman anser att det är genom erfarenheter som man växer. De tar även upp John Deweys 

syn på erfarenheter som är att alla människans förmågor är utvecklingsbara som 

tillexempel de kognitiva, moraliska, fysiska samt det estetiska lägena (2013, s.41). 

  Om man räknar med att människan är en samhällsmedborgare som ska lära sig att leva 

ett demokratiskt liv genom att appropiera kunskaper och färdigheter har man en av 

grunderna som John Deweys pedagogik utgår ifrån (Säljö, 2014, s.291). Lärandet skulle 

ske genom att man kopplade medvetandet till de fysiska handlingarna. Kunskap och 

lärande var kopplat till varandra, skapat i relation mellan individen och samhället som är 

det sociala och kulturella (Szczepanski & Dahlgren, 2011, s.23-24). John Deweys syn på 

utbildning var att man skulle forma en individ som var beredd att möta omvärlden och 

människor i både tanke och handling (Hartman, P. Lundgren & Hartman, 2004, s.15). 

Enligt John Dewey kan man organisera miljön efter barnet så att man kan påverka barnets 

aktiviteter och vad man vill lära barnet, detta medför att man lär barnet något i ett logiskt 

led (2004, s.76). 

 

De begrepp som är mest relevant för vår studie är didaktik, didaktiska triangeln, didaktiska 

frågorna och perspektivskifte. Med utgångspunkt i tidigare forskning utgår vi från 

utomhuspedagogik. 
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Metod 

Under detta avsnitt kommer vi att beskriva hur urvalet och begränsningar gjordes, vårt 

etiska ställningstagande samt vilka metoder vi använt oss av. Då detta självständiga arbete 

har tre författare kommer det att i slutet av detta avsnitt finnas med en kort beskrivning hur 

arbetsfördelningen varit under studiens gång. Kvale och Brinkman lyfter fram att i all 

forskning bör ämnet bestämma metoden och som vid alla forskningsmetoder bör forskaren 

kunna ge goda skäl till att man valt en särskild metod (2014, s.144).  

Litteratursökning 

De databaser vi använt oss av är ERIC och Swepub. Vi hittade artiklar som vi ansåg vara 

relevanta för vår studie efter att vi använt oss av sökorden; outdoor education, preschool, 

didactic, utomhuspedagogik, mobila förskolan, didaktik, didaktisk planering. Därefter gick 

vi till artiklarnas referenslista och såg vilka författare de refererat till och kollade upp dessa 

författare. Genom referenslistorna hittade vi avhandlingar som vi läst och använt oss av. Vi 

sökte även i diva, som är en publikationsdatabas för Uppsala universitet där det publiceras 

tidigare självständiga arbeten och uppsatser, där fann vi tidigare självständiga arbeten om 

den mobila förskolan. Deras referenslistor kollades upp för att se om vi kunde använda oss 

av någon av deras referenser. Slutligen har vår handledare tipsat oss om några författare 

som vi använt oss av i vår bakgrund och tidigare forskning. 

Intervju och observation  

Vi valde två metoder för datainsamling vilka är intervjuer i form av tematisk intervju och 

observationer. Observationerna dokumenterades i form av fältanteckningar och 

intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon, vi gjorde även stödanteckningar under 

intervjuns gång. Vi valde dessa två metoder för att få en djup och bred insamling av 

empiri. 

  Bell beskriver att fördelen med intervjuer är att de är flexibla, att man under intervjun 

kan följa upp idéer, analysera och följa upp respondentens svar. Den som intervjuar kan gå 

in på motiv och känslor hos respondenten. Om något av intresse skulle framkomma under 

intervjun kan man till skillnad från en enkätundersökning ställa följdfrågor och svaren kan 

fördjupas och utvecklas (2006, s.158). Nackdelen med intervju som metod är att metoden 

tar lång tid, om en ljudinspelning gjorts ska den transkriberas och svaren kan vara svåra att 

analysera. Är det ont om tid i en forskningsstudie bör forskaren fundera på om intervju är 

den metod som lämpar sig bäst (Bell, 2006, s.158; Kvale & Brinkman, 2014, s.143). 

Gilljam m fl. skriver att det tar lång tid att transkribera en intervju och att det sedan kan 

vara svårt att analysera svaren, som student kan man då välja ut de frågor som anses 

besvara forskningsfrågorna och analysera dessa (2012, s.268). 

  Innan en intervju äger rum är det viktigt som intervjuare att informera respondenten 

vad undersökningen handlar om, varför man vill intervju dem, vilken typ av frågor som 

kommer att ställas och vad man ska använda informationen till. Den informationen bör ges 

till respondenten redan innan intervjudagen (Bell, 2006, s.157). 

  Det finns olika sätt hur en intervju ska struktureras, vi valde att göra en tematisk 

intervju. Bell förklarar det som en fokuserad intervju, där det finns en viss struktur i 

intervjun genom att man har olika teman som täcker intervjun. Man ger respondenten en 

hel del frihet inom de gränser som strukturen utgör, vissa frågor ställs men lämnar även 

respondenten utrymme att prata omkring frågorna och de tankar som väcks (ibid, s.162). 

Vi valde denna struktur för att få en bred och djup insamling av empiri. 



 

16 

 

  Vår intervjuguide (se bilaga 3) gjorde vi utifrån tematiska frågor. Tematiska frågor är 

vittomfattande där intervjupersonen får tillfälle att utveckla vad hen anser är viktiga och 

frågorna ska vara öppet formulerade. Vi började med några uppvärmningsfrågor, frågor 

som exempelvis hur länge respondenten har arbetat inom  yrket. Syftet med 

uppvärmningsfrågor är att skapa en god kontakt och upprätthålla en god stämning mellan 

respondenten och intervjuaren (Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s.265). Sedan 

tematiserade vi resterande frågor under olika rubriker som exempelvis didaktiska val, 

under varje tema hade vi ett antal stödfrågor att ta till hjälp om detta behövdes. Vi var noga 

med att inte formulera ja och nej frågor, istället formulerade vi öppna frågor som gav 

möjlighet till att ge längre svar från respondenten. Bell skriver att huvudregeln för 

frågornas formulering är att de inte ska vara några ledande frågor, inga outtalade 

förutsättningar och inga värderande frågor. Som intervjuare bör man också försäkra sig om 

alla svar dokumenteras från respondenten genom exempelvis ljudinspelning (2006, s.159). 

Under intervjun använde vi oss av ljudinspelningar med hjälp av diktafoner och 

mobiltelefoner för att inte riskera att gå miste om viktig information som framkom under 

intervjuerna. Stödanteckningar gjordes även under intervjuerna som en backup och för att 

komplettera ljudinspelningarna. Fördelen med ljudinspelning är att den exakta ordanalysen 

kan kontrolleras och intervjuaren kan ägna full uppmärksamhet åt vad respondenten säger 

och säkerställa eventuella stödanteckningar (ibid, s.165). Efter intervjun transkriberade vi 

intervjuerna och sammanfattade sedan de delar som besvarade våra frågeställningar, till 

sist gjorde vi en teoretisk analys där vi lyfte fram centrala begrepp och tidigare forskning. 

  Den andra metoden vi valde att använda oss av var observation i form av 

fältanteckningar.   Det finns vissa nackdelar med observationer och en av dessa är 

validitetsproblem, med detta menas att observatörer inte förstår det som sker på rätt sätt 

och misstolkningar och missuppfattningar kan förekomma. Detta är en anledning till att 

forskare sällan använder sig av enbart observationer som datainsamling, en intervju kan 

hjälpa till att undvika dessa misstolkningar och missuppfattningar. Ett annat sätt som kan 

användas för att handskas med validitetsproblem är att arbeta tillsammans med andra 

observatörer (ibid, s.307 & 314)  

  Det finns olika aspekter som bör finnas i åtanke innan en observationsstudie utförs. 

Några av dessa aspekter är att observatören först ska undersöka att observationer verkligen 

är det rätta sättet att göra en undersökning på. Observatören ska bestämma sig vad det är 

hen vill ha reda på. En tillåtelse måste finnas för att få utföra observationen och man måste 

tänka på vad som ska göras med den information som framkommer och om den är 

tillräckligt komplett för att kunna dra några slutsatser (Bell, 2006, s.198-199). 

  Vi fick möjlighet att följa med på tre förskolebussar för att utföra observationerna. 

Under två observationstillfällen ansvarade en av oss för observationen men de andra två 

fanns med som stöd under dagen. Observatörer riskerar ofta att bli anklagad för 

feltolkningar av vad de sett, det kan då vara bra att be en kollega att delta vid 

observationstillfället (ibid, 2006, s.188). Under det tredje observationstillfället fanns det 

enbart plats och möjlighet för en av oss att utföra observationen. 

 Vi hade innan observationen gjort ett observationsunderlag med de teman vi skulle 

fokusera på under dagen, dessa teman var framtagna för att besvara våra forskningsfrågor. 

De teman vi valde för observationsunderlaget (se bilaga 5) var aktiviteter, tid, lek och barn. 

Teman valdes efter vad vi ansåg var relevant för våra observationer samt för att underlätta 

för våra fältanteckningar. Bell skriver att observationer kan vara användbara när man vill 

veta om människor verkligen gör det de säger sig göra eller beter sig på de sätt de säger. 

Innan observationen äger rum ska observatören ha bestämt sig för vad som ska observera, 

vad som är av intresse att veta och varför man anser att observationer kommer att ge den 

information som man behöver (ibid, s.187). Gilljam m.fl. lyfter fram att finessen med 
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direktobservation som forskningsmetod är att forskaren finns på plats och gör iakttagelser 

med egna ögon. Forskaren behöver inte förlita sig på vad andra återberättar (2012, s. 303). 

Analysmetod 

Vår analysmetod är något som ständigt varit pågående under arbetets gång. Redan när vi 

började observera har vi gjort ett urval på vad vi valt att skriva i våra fältanteckningar. Det 

vi valde att fokusera våra observationer på var hur pedagogerna tog tillvara på tiden, i och 

utanför förskolebussen, aktiviter under dagen, leken samt på barnens inflytande och 

delaktighet. Den empiri vi fick genom våra fältanteckningar analyserades efter relevans 

och togs sedan med i analysen kring observationen. Efter det att vi samlat in empiri från 

våra intervjuer har denna transkripteras, sammanfattats samt analyserats. När vi lyssnat på 

det inspelade materialet och vartefter antecknat det respondenten sagt har vi fått 

transkriberingen klar. Vår teoretiska analys är baserad på tidigare forskning och driven av 

det pragmatiska perspektivet samt ett didaktiskt perspektiv. De viktiga begrepp som förstås 

ur ett didaktiskt perspektiv är didaktisk triangel, didaktiska frågor och perspektivskiftskifte, 

vilka används i våra teoretiska analyser. Våra teoretiska analyser har vi sedan gemensamt 

diskuterat i två avsnitt. 

Urval och avgränsningar 

När vi bestämt oss för vilket område vi ville skriva om satte vi oss ner och skissade på ett 

syfte och på vad vi ville veta inom det valda området. Vi valde att använda oss av 

triangulering för vår studie för att få en bredd till den, vi ville alltså använda oss av flera 

datainsamlingsmetoder (Bell, 2006, s.116). Därefter kontaktades en förskolebuss som en 

av oss har en tidigare koppling till. Vi fick positivt gensvar och pedagogerna på den 

förskolebussen hänvisade oss så att vi fick kontakt med ytterligare en förskolebuss. Efter 

lite eftersökningar kom vi fram till att vi gärna ville ha en buss från en annan kommun. 

Detta söktes via internet och kontakt med förskolebussen togs genom förskolans hemsida. 

Pedagogerna på förskolebussen var positiva av att delta i studien och information till dessa 

pedagoger mejlades ut omgående.  

Vi valde att observera tre förskolebussar och intervjua en förskollärare på varje 

förskolebuss. Efter att vi haft vår handledning bestämde vi oss för att utöka vår studie till 

ytterligare intervjuer med en förskollärare, dock gjordes det ingen observation på den 

förskolebussen på grund av tidsbrist. Dessutom tillkom det en intervju med en förälder 

med barn på en förskolebuss Detta val gjordes för att få en mer omfattande studie och för 

att få tillräckligt med empiri (ibid, 2006, s.120). Föräldraintervjun gav oss möjlighet att få 

ytterligare ett perspektiv, föräldraperspektivet, på det vi såg under observationerna och fick 

berättat för oss i de andra intervjuerna. Föräldern vi intervjuade var i kontakt med vår 

handledare i ett annat ärande. Ärendet gällde en hotad förskolebuss och dess förflyttning 

till en annan förskola. 

  Kontakt har även tagits med en förskola som haft en förskolebuss kopplad till sig men 

som är nerlagd. Tyvärr hade vi ingen möjlighet att få till en intervju på grund av 

förutsättningarna på den förskolan samt att den personal som arbetat på bussen bytt 

arbetsplats. Ytterligare en intervju med en förälder var tilltänkt men gick inte att få till då 

vår kontakt uteblivit med respons på vår förfrågan. 

Valet av att intervjua förskollärare är för att det enligt läroplanen för förskolan står att 

det är förskolläraren som har det övergripande ansvaret för den didaktiska planeringen i 

verksamheten (lpfö98, rev.2010, s.11-12 & 13-14).  

  Eftersom en av oss haft en koppling till en av bussarna har vi tagit med detta när vi 

bestämt vem som ska göra observationer och intervjuer med vilka. Den person som haft en 
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koppling har då inte observerat eller intervjuat dessa personer då detta kan göra att 

förkunskapen påverkar resultatet.  

  För att vi ska få en hög reliabilitet som möjligt har vi använt oss av diktafoner och 

mobiltelefoner för att ta upp ljud under våra intervjuer samt att vi fört stödanteckningar. 

Enligt Esaiasson m.fl. är reliabilitet när det man undersöker är det man faktiskt får fram. 

När reliabiliteten brister är det oftast genom att man slarvat i datainsamlingen, under och 

efter intervjun (2012, s.63). Eftersom vi använt oss av tematisk intervju är reliabiliteten 

som Bell beskriver den låg. Detta för att hon menar att reliabilitet är något som visar 

samma svar återkommande gånger. Eftersom vi utgått från teman när vi frågat har frågorna 

varit öppna och därför kan svaren på de intervjuade personerna variera beroende på 

intervjuare och tillfälle (2006, s.117). Intervjuns styrka är att det kan ge olika och utförliga 

svar. Det finns möjlighet för den intervjuande att följa upp svaren hos respondenten vilket 

ger en bredd till studien. 

Etik 

Vi skickade en samtyckesblankett samt ett informationsbrev till de berörda förskolorna 

innan vi gjorde vår observation och intervju. På blanketten (se bilaga 1) står det att det är 

frivilligt att vara med och det går bra att avbryta om man inte längre vill vara med på 

intervjun och observationen. Dessa blanketter och informationsbrev gick ut till alla 

vårdnadshavare på de aktuella förskolorna. Tiden och platsen för våra intervjuer fick 

förskollärarna bestämma och det resulterade i att våra observationer och intervjuer med de 

olika förskollärarna är organiserade på olika sätt. Vi har valt att använda oss av fingerade 

namn på de intervjuade i texten så att det inte går att identifiera vilka de är och vilka 

förskolebussar de arbetar på. Det finns fyra forskningsetiska principer att ta i beaktning, 

informationskrav, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I 

informationskravet framgår det att forskaren ska informera alla deltagare om att studien är 

frivillig och att de när som helst under processen kan avbryta utan några konsekvenser. 

Under samtyckeskravet ska forskaren inhämta deltagarnas samtycke, är det barn under 15 

år är det från vårdnadshavaren.  Deltagaren ska även ha möjlighet att själv bestämma vilka 

villkor som gäller för intervjun, det kan handla om platsen och hur lång tid intervjun får ta. 

Med konfidentialitetskravet måste forskaren se till att inga uppgifter får framkomma så att 

det är möjligt att identifiera den intervjuade personen (Vetenskapsrådet, 2010, s.7 & 9-12).  

Arbetsfördelning 

Under denna studie har vi delat upp avsnitten emellan oss eftersom vi är tre författare till 

studien. Det vi gjort tillsammans är att vi sökt litteratur, skrivit inledning och diskussioner 

gemensamt. De ingresser som finns är skrivna tillsammans samt konklusionen.  

  Vi valde att dela upp metoden genom att Elin har skrivit om intervju och observation, 

Jessica har skrivit om det etiska ställningstaganden vi gjort i vår studie samt att Caroline 

skrivit om urval och begränsningar. Vi har skrivit två delar tillsammans under 

metodavsnittet, det är analysmetod och datainsamling. 

  De teoretiska delarna har vi valt att dela upp enligt följande, Elin har skrivit 

bakgrunden samt om den mobila förskolan, Jessica har skrivit om didaktik och dess 

ursprung, Caroline har skrivit om utomhuspedagogiken och det pragmatiska perspektivet.  

  Sammanfattningar och teoretiska analyser av intervjuer och observationer är skrivna 

enskilt för att sedan diskuteras gemensamt i diskussionsavsnittet. Tanken var att Elin skulle 

göra en intervju på en förskola som tidigare haft en mobil verksamhet men rådande 

omständigheter på den förskolan gjorde att detta inte gick. Det gjordes även ett försök att 

få ytterligare en intervju med en till förälder utan resultat. 
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Resultat och analys 

Nedan kommer vi att sammanfatta våra resultat, för att sedan göra en teoretisk analys av 

det som framkommit under våra observationer och intervjuer.  

Elins delstudie  

Nedan kommer det att komma sammanfattningar och teoretiska analyser av min 

observation och min intervju med en förskollärare. 

Sammanfattning av observation 

Observationen ägde rum på en förskolebuss som utgår från en stationär förskola i en stad i 

Mellansverige. På förskolebussen arbetar tre pedagoger, var av två är chaufförer. På 

observationsdagen var det två ordinarie pedagoger på plats samt en vikarie. Det är ca 20 

barn som åker med förskolebussen, vid tillfället när observationen ägde rum var det 17 

barn på plats. Förskolebussen går varje dag och lämnar den stationära förskolan klockan 

09.00 och kommer tillbaka 15.00. 

 

Organisation av dagen  
När vi anländer till förskolan går vi först in på den stationerade förskolan och presenterar 

oss för en av pedagogerna som arbetar på förskolebussen. Sedan får vi gå in i hallen tills 

det är dags att kliva på bussen som står parkerad precis utanför förskolans grindar. 

  Det första jag lägger märke till är att ett av barnen som ska åka med förskolebussen 

redan har blivit blöt om overallen, barnet hade lekt ute på gården utan galonbyxor och hade 

ingen extra overall på förskolan. Personalen fick börja med att leta på en torr låneoverall åt 

barnet. 

Barnen fick sedan ställa sig på ett led inne i hallen och en av pedagogerna säger en 

ramsa som barnen svarar på och sedan går de på led in i bussen. När de kliver på bussen 

vet barnen vart de ska sitta och de spänner själva fast bältet och en pedagog går sedan och 

kontrollerar att de sitter ordentligt. Medan en av pedagogerna packar förskolebussen med 

maten och diverse saker som ska med delar den andra pedagogen ut frukt som barnen äter. 

Vid det tillfället är det mycket prat bland barnen om vad de ska göra idag och en del barn 

börjar redan nu planera en lek de ska leka. 

  När förskolebussen är packad och alla barnen är fastspända och har ätit klart sin frukt 

berättar en av pedagogerna vart de ska åka idag, något som var bestämt sedan dagen innan. 

Jag upplever det som att de blir glada över valet av plats. Chauffören slår på en saga i CD-

spelaren och barnen berättar att de inte får prata under bussfärden. Bussresan tog ca 30 

minuter innan vi kom fram till platsen för dagen. 

  När förskolebussen anländer till den utvalda platsen kliver alla av och barnen får 

springa iväg och leka direkt, det märks att barnen har varit här många gånger för alla 

barnen springer till ett stenparti och startar upp en gemensam lek som de tidigare har lekt. 

En av pedagogerna hade med sig ett gosedjur som enligt barnen symboliserade att de 

skulle ha någon form av experiment, barnen berättade även att det var längesedan de hade 

fått göra ett experiment. 

  Pedagogerna är uppdelade under dagen och jag ser väldigt liten kommunikation mellan 

dem under dagens gång. 
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Aktiviteter 
När vi anlände till platsen leker barnen själva en stund medan en av pedagogerna 

förbereder för ett experiment. Barnen leker i en slänt bland stora stenar och platsen ser ut 

att kunna vara farlig då risk finns för att halka och ramla på de stora stenarna. Men både 

barn och pedagoger verkar vara trygga i att leken pågår där och de verkar vara vana vid 

platsen. Det jag ser är att de flesta barnen leker tillsammans, det finns inga tydliga 

grupperingar. 

När jag kliver av förskolebussen har en av pedagogerna samlat ihop några barn som ska 

få utföra ett experiment. Experimentet går ut på att blanda vatten, karamellfärg, olja och en 

brustablett. Det märks att barnen tycker detta är intressant och roligt genom att de ställer 

frågor om vad de ska göra och visar engagemang. Några andra barn kommer och vill kolla 

vad som sker men blir ombedd att gå därifrån 

  Under tiden ena pedagogen håller i aktiviteten går den andra ordinarie pedagogen på 

toaletten med ett barn och vikarien kommer för att kolla på experimentet, varav barnen 

som är kvar i slänten blir lämnade ensamma utan uppsikt. Experimenten varar inte länge då 

barnen tröttnat när de ser vad som händer när man blandar de olika ingredienserna, 

experimentet avbryts då och barnen går iväg för att leka. Resten av barngruppen blir inte 

tillfrågade att få prova på experimentet. 

  Barnen fortsätter att leka bland stenarna i slänten och tar upp en lek som handlar om 

vargar, en pedagog berättar att de tidigare lekt den leken på platsen. En av pedagogerna har 

vid tillfället klivit på bussen igen för att förbereda för lunchen. Två barn har följt med 

pedagogen in på bussen för att sitta och pyssla under tiden maten förbereds. Pedagogen 

berättar för mig att det finns möjlighet för barnen att pyssla inne i bussen om de vill det, 

jag får nu en genomgång om vilket pysselmaterial som finns på förskolebussen. 

Barnen börjar nu successivt att kliva på bussen för att äta lunch. De sätter sig på sina 

platser och en av pedagogerna läser en bok medan den andra pedagogen delar ut kåsor med 

mat till barnen. Barnen hjälper varken till att lägga upp maten eller skära den, utan det är 

pedagogerna som gör detta. Barnen sitter kvar på sina platser tills dess att pedagogerna har 

dukat av borden och sedan går de flesta barnen på toaletten innan de går ut igen. 

  Efter lunchen klär alla barnen på sig igen och de kliver av bussen, nu delas barnen in i 

två olika grupper och ska gå till två olika platser. En pedagog följer med ena gruppen och 

jag, en vikarie och en annan pedagog går med resten av barnen till en annan plats. På 

vägen dit går barnen lite före pedagogerna och får instruktionerna att de bara får gå till 

nästa träd med en orange markering på. Mellan vissa träd får de också olika direktiv om 

hur de ska ta sig dit, exempelvis att de ska gå myrsteg eller bamsekliv till nästa träd. Väl 

framme vid platsen är det stora stenar som bildar en liten grotta, barnen får inte gå in där 

eftersom det är is och det finns risk att den går sönder och vattnet under är relativt djupt 

tror de, de vill inte att barnen ska bli blöta. Ena pedagogen har tagit med sig ett långt snöre 

som hon fäster längst uppe på en stor sten, sedan får de barn som vill prova att klättra upp 

på stenen med hjälp av snöret. Det jag kunde se var att flera av barnen tyckte att det var 

svårt då stenen var väldigt hal och valde istället att leka något annat, vilket de fick göra. 

Större delen av tiden som spenderades vid grottan hade barnen fri lek, den enda planerade 

aktiviteten var aktiviteten med snöret. När de var dags att gå tillbaka till platsen där bussen 

var parkerad blåste ena pedagogen i en visselpipa för att samla ihop barnen. Vägen tillbaka 

skedde på samma sätt som på vägen dit, barnen fick inte gå längre bort än nästa träd med 

orange markering. 

  När de kom tillbaka till bussen var det dags för mellanmål, barnen klev på bussen 

några i taget och klädde av sig kläderna medan en pedagog förberedde mellanmålet. Efter 

mellanmålet städade pedagogerna undan och barnen satt och pratade högt och livligt om 
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vad de gjort under dagen och det var sedan dags att ge sig tillbaka till förskolan. Så fort de 

var fastspända igen blev barnen ombedd att vara tysta och en saga slogs på igen. 

 

Tillvaratagande på tiden 
Under tiden som förskolebussen åker får inte barnen prata, utan de lyssnar på en saga. 

Dock får de sjunga med i låtarna som spelas upp i sagan. Mellan måltiderna och under 

måltiderna på bussen pratar barnen med varandra och med pedagogerna. Det märks att alla 

vill passa på att ”prata av sig” innan bussen börjar åka igen. På vägen hem är det vila som 

gäller igen och de slår på en saga, en del barn somnar på vägen hem, en pedagog berättar 

att vissa barn inte får somna. När de kommer tillbaka till förskolan går några barn hem och 

de som blir hämtade senare får spendera tiden på den stationerade förskolan. 

 

Barnens inflytande och delaktighet 
Den dagen som jag observerade berättade en av pedagogerna att de redan innan bestämt 

vilken plats de skulle åka till den dagen, barnen protesterade inte mot det utan blev glada 

över val av plats. När de anlände till platsen var det mest fri lek och de som deltog i 

aktiviteten fick bestämma själva om de ville vara med eller leka själva. När de sedan efter 

lunch skulle dela upp sig i två grupper fick barnen vara med och påverka vilken pedagog 

de ville följa med och till vilken plats de skulle gå till. 

Teoretisk analys av observationen  

Didaktiska övervägande 

Det första jag observerade var ett barn som skulle åka med förskolebussen men som redan 

hade blivit blöt om overallen ute på förskolans gård. Barnet hade inga galonkläder på sig 

och hade heller inga extra ytterkläder på förskolan. Detta satte en viss press på 

pedagogerna som fick börja med att söka upp lånekläder så att barnet fick torra kläder på 

sig. En mobil förskola sätter även en del press på föräldrarna, att se till att barnen har 

kläder efter väder och att ombyte finns. Lindgren lyfter fram regnklädernas positiva 

effekter, exempelvis att de slipper bli blöta och kalla(2013, s.17). 

  Vid tillfället när barnen leker bland de stora stenarna i slänten reagerar jag direkt och 

tänker att de kan vara farligt men pedagogerna visar ingen rädsla för att barnen leker där 

trots att de finns risk för att halka och ramla på stenarna. Barnens kunskap och förmåga att 

hantera leken och orientera sig bland de stora stenarna visar på att de har varit på platsen 

vid andra tillfällen. I en intervju med en förskolechef lyfts det fram att tryggheten i 

utomhusmiljöerna är viktiga för barnen och att det är pedagogerna som skapar tryggheten. 

Den skapas genom att man går tillbaka till samma plats flera gånger (Änggård, 2009, 

s.224). Flera forskare lyfter fram vikten av att återvända till samma platser för att skapa en 

platsidentitet, denna identitet skapas genom att barnen känner trygghet för platsen genom 

att de fått erfarenheter både sinnligt och kroppsligt (Szczepanski & Andersson, 2015, 

s.134). Vid tillfället när barnen leker bland stenarna blir barnen lämnade utan uppsikt för 

en stund och Ohlsson lyfter fram att i utomhusvistelsen är det viktigt att som vuxen att vara 

med och tillgänglig för barnen. Det leder till att utomhusvistelsens kvalité höjs (2015, 

s.23). 

Ena pedagogen hade planerat ett experiment och utförde detta med några barn. Barnen 

tröttnade ganska snabbt på experimentet och ville istället leka i slänten. I den här 

situationen verkar pedagogen ha gjort en didaktisk planering men omständigheterna gjorde 

att hon fick planera om och valde att följa barnen. Under observationen så kunde jag inte 

se vad syftet var med detta experiment, det framgick inte om de var något de arbetat med 
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tidigare. Barnen verkade till en början intresserad och förväntansfulla när pedagogen 

berättade vad de skulle göra. Pedagogen visade alla ingredienser och förklarade sedan att 

de skulle blanda ihop dessa och se vad som hände. Efter experimentet verkade barnen 

tappa intresse och ingen diskussion uppstod om vad de precis gjort och sett utan barnen 

visade ett intresse till att gå och leka i slänten istället.  Bronäs och Runebou menar att det 

finns tre områden inom didaktik som pedagoger bör vara medvetna om, principer, 

omständigheter och handlingar. En skicklig didaktiker är en pedagog som kan förhålla sig 

till dessa tre och är medveten om hur dessa förhåller sig till varandra och påverkar 

undervisningsförloppet. Omständigheter handlar om det som pedagogerna på förhand inte 

kan förutse, det som händer i och runt omkring verksamheten, då måste pedagogerna 

känna in gruppen och vara flexibel till förändringar (2010, s.14). I detta fall fick pedagogen 

ta hänsyn till omständigheterna då barnen tappade intresset till experimentet och lät dem 

istället gå och leka med de andra barnen.  

Under observationen besöktes en grotta, barnen blev då uppmanade och förbjudna att 

hoppa i vattenpölen som fanns eftersom det var is på den och den förmodades vara djup. 

Jag upplever att pedagogen får göra en omvärdering av platsen när de kommer fram 

eftersom förutsättningarna inte var som man först trodde. Pedagogen hade planerat en 

aktivitet som innefattade klättring och de barn som ville fick prova att klättra. De flesta 

barnen tröttnade ganska snabbt på aktiviteten och ville hellre leka fritt i skogsområdet, 

vilket de också fick göra. Bronäs och Runebou menar att om pedagogen är en erfaren 

didaktiker kan de vara flexibla i sin planering och låta barnen bestämma en aktivitet de är 

intresserade av där och då (2010, s.128-129). 

Barns inflytande och delaktighet 

Under observationen berättar pedagogerna till vilken plats de ska åka till den dagen, barnen 

verkar bli nöjda och glada av valet av plats. De berättar under observationen att 

pedagogerna strävar efter att lyssna på vad barnen vill och att vara flexibel och kunna ända 

på sina planer om barnen har starka önskningar om val av plats. Detta kan man koppla ihop 

med det som Bronäs och Runebou beskriver som ett perspektivskifte, med det menas att 

pedagoger måste vara flexibla och kunna planera om verksamheten om oförutsägbara 

händelser uppstår, exempelvis att barnen vill återvända till en plats för att fortsätta med en 

lek (2010, s.42). 

Tillvaratagande av tiden 

Före, under och efter måltiderna satt barnen stilla på sina platser medan pedagogerna 

serverade barnen maten och plockade undan disken efteråt. Detta stämmer överens med 

vad Gustafson och van der Burgt visar i sin forskning, d.v.s. att barnen på förskolebussarna 

får mycket träning i att sitta stilla och vänta (2015, s.206). 

Under dagen delades barngruppen upp i två grupper och jag följde med ena gruppen till 

en grotta i skogen. På vägen till grottan gick barnen inte på led utan de fick olika uppdrag 

hur de skulle gå till nästa träd med en orange markering. Pedagogen sa exempelvis att de 

skulle gå myrsteg eller gå baklänges fram till nästa träd. På barnens reaktioner syntes det 

att de tyckte att denna aktivitet var rolig. Det finns fyra nyckelbegrepp som planeringen 

utgår ifrån och det är “Vad ska läras ut? Hur ska det läras ut? Varför ska det läras ut? För 

vem ska det läras ut?” Vad och varför frågorna är viktiga utgångspunkter inom didaktiken 

(Liberg, 2014, s.340; Sheridan, 2009, s.6-7). Under observationen framkom det att 

pedagogen planerat denna aktivitet i syfte att barnen skulle få träna både på begrepp och 

motorik. Genom att redan innan ha planerat vad aktiviteten har för syfte och vad man vill 

uppnå med den har man tillämpat sig didaktikens grundfrågor.  
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Under dagen observerade jag att pedagogerna inte hade några raster. Detta gör att 

pedagogerna har full närvaro hos barnen, Hellman och Sunnebo lyfter fram att en fördel 

med den mobila förskolan är att så fort bussen lämnar den stationära förskolan har barnen 

de vuxnas uppmärksamhet under tiden förskolebussen är ute (2009, s.28-29). 

Sammanfattning av intervju med Anna 

Anna arbetar på förskolebussen som beskrivs i observation avsnittet ovanför. Anna har 

arbetat i förskolan i 26 år men på förskolebussen sedan 2008. Det som lockade Anna till att 

arbeta på förskolebussen var visionen mellan verksamheten och möjligheten att ta sig till 

olika platser. Anna ville köra buss samt att det blir en slags frihet där man inte är inne 

bland fyra väggar eller är ute på en avgränsad gård.. För Anna är det en självklarhet att 

arbeta på förskolebussen och hon har ingen längtan efter att arbeta på en stationär förskola 

igen.   

 

Organisation av dagen 
Dagarna på den mobila förskolan kan se olika ut beroende på vad de har bestämt att de ska 

göra. Förskolebussen utgår från den stationära förskolan 09.00 och kommer tillbaka till 

förskolan 15.00. Anna berättar att när barnen kliver på förskolebussen sätter de sig i sin 

bilstol på sin plats och spänner själva fast sig, sedan går pedagogerna och känner på alla 

bälten att de sitter fast ordentligt. Redan innan de kliver på förskolebussen sätter barnen på 

sig reflexvästar och pedagogerna har varseljackor på sig. 

  När de anlänt till platsen har de inga regler för hur långt de får gå iväg från bussen, så 

länge man ser en vuxen och det är barnen som får hålla rätt på de vuxna, vilket de lär de 

sig redan när de skolas in på förskolebussen. Anna berättar att de från början tänkt göra 

påhittade staket för att förtydliga hur långt barnen fick gå, men detta behövdes inte då de 

lärde sig snabbt efter inskolningen hur långt de fick gå. Anna säger att det gäller att man 

som pedagog ska vara så pass intressant att de inte har något behov av att sticka iväg från 

övriga gruppen. Platserna erbjuder så mycket att det inte finns något behov för barnen att 

ge sig iväg. Det gäller att lita på barnen säger Anna och fortsätter att man måste se till varje 

barn, en del barn kanske behöver en extra påminnelse om reglerna. Om de ska gå iväg en 

längre bit från förskolebussen går de i grupp tillsammans med en vuxen När barnen skolas 

in i den mobila verksamheten kör bussen till en början ut till skogen för att undvika att 

behöva stanna bussen på en plats där det förekommer mycket biltrafik. 

Oavsett om de åker ut till skogen eller till ett museum går de alltid på led med en vuxen 

som går längst fram och en vuxen som går längst bak. De parkerar alltid förskolebussen 

med in– och utgången bort från trafiken och de går alltid igenom trafikreglerna när de 

kommer till platsen. 

  Gällande säkerheten på förskolebussen får barnen sitta på sina platser även när bussen 

står still, Anna berättar att när de är på förskolebussen är det barnens lugna stund och vila 

erbjuds, de småpratar, läser sagor och böcker. Barnen är också medvetna om att det enbart 

är vuxna som får resa på sig när bussen åker om det skulle behövas. 

  Pedagogerna som arbetar på förskolebussen har inga raster och Anna berättar att detta 

är inget de saknar. Skulle de behöva gå undan kan de gå in på förskolebussen och 

förbereda för måltiderna. Reflektion har de en gång i veckan innan förskolebussen åker 

iväg och då är barnen på den stationära förskolan. Anna lyfter även fram att reflektionen 

sker hela tiden och tillsammans med barnen. 

 Vidmåltiderna säger Anna att de äter ute många månader om året men när det börjar bli 

för kallt för att vara utan vantar äter de på förskolebussen eller i en värmestuga. På 

förskolebussen är det pedagogerna som serverar maten eftersom det är begränsat utrymme 
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och att barnen inte själva får ta maten ur kantinerna som maten förvaras i. Anna lyfter upp 

att många reagerat på att barnen inte får träna på att skära maten men hon ser inte detta 

som ett problem då de tränar på mycket annat, som att tälja pinnar. 

Förskolebussen åker iväg i de flesta väder, förutom när det är blixthalka och varningar i 

samhället. Anna säger  

     [...]skulle jag inte åka iväg i min egen bil så kör jag inte iväg med bussen heller[...]  

Är det extremt kallt eller regnar väldigt mycket åker de till platser där möjligheten finns att 

söka skydd, till museer eller bibliotek där de kan vara inne. 

  Om förskolebussen skulle vara trasig stannar de antingen kvar på förskolan och 

samarbetar med en annan avdelning eller går till en lekplats i närheten och är där, Anna 

säger att de oftast går iväg till en annan lekplats, det är sällan de är en hel dag på förskolan. 

Skulle förskolebussen gå sönder när de är ute och kör finns det ersättningsbussar. 

  Om en plats skulle vara upptagen när de anländer brukar detta inte vara något problem 

säger Anna, alla förskolebussarna kan vara på samma ställe utan att man märker av 

varandra. Anna säger även att om de har planerat att åka till en plats men får sedan höra att 

det är många skolbarn som ska dit, planerar de om och åker till en annan plats. Det gäller 

att vara flexibel säger Anna. Platsen bestäms antingen dagen före eller samma dag. 

 

Aktiviteter  
Det tema de arbetar efter i verksamheten är gemensamt för det område som förskolebussen 

tillhör, alla har samma tema men man bestämmer själv på vilket sätt man ska arbeta med 

temat. Aktiviteter bestäms oftast efter vilket tema det är. Ibland bestäms platsen efter 

aktivitet eller tvärt om, det är olika säger Anna. Har de planerat att åka skridskor åker de 

självklart till den plats där det finns möjlighet till detta. Anna lyfter även upp att 

pedagogerna är flexibla och lyssnar på vad barnen vill. 

  Det material som alltid finns med på förskolebussen är pennor, papper, böcker och 

pysselmaterial, digitalkamera och en lärplatta. Anna säger att resten av materialet anpassas 

efter årstider som hink, spade och skidor. Anna berättar att både naturmaterial och 

pysselmaterial används men att barnen ofta använder sig av det som finns i naturen, om de 

inte sitter inne på förskolebussen och har en aktivitet eller pysslar med något. 

  Pedagogerna har varsin mobiltelefon med internet på som de använder och 

dokumenterar med, de har även en lärplatta och digitalkamera som barnen får använda sig 

av. De brukar spela in film med lärplattan och det finns internet på den. Anna berättar att 

de skulle önska att ha en skrivare på förskolebussen för att kunna skriva ut bilder de tar och 

kolla på dem samma dag och reflektera med barnen. 

  De gör inga specifika aktiviteter för att träna grov– och finmotoriken säger Anna, 

grovmotoriken tränas automatiskt när de är ute i skogen och speciellt i den fria leken då 

barnen gärna klättrar över och upp på saker och hoppar på stenar. Finmotoriken tränas 

genom att de täljer med knivar, drar upp dragkedjor och knäpper knappar. 

  När de kommer till olika ämnesområden säger Anna att de följer läroplanen och dess 

strävande mål. Naturkunskapen kommer automatiskt eftersom den mesta tiden spenderas i 

naturen, Anna lyfter även upp att språkmedvetenheten utvecklas mycket och att deras 

ordförråd och begreppsutveckling stimuleras extra mycket i den mobila förskolan. 

Eftersom de har både lärplatta och digitalkamera tillkommer även IKT användning in i 

verksamheten. Övriga ämnen kommer in genom att räkna hur många barn de är här, vilken 

pinne som är längst och så vidare, berättar Anna. 

  Anna berättar att det blir mycket fri lek när de är ute, barnen fortsätter ofta påbörjade 

lekar när de återkommer till platser och ofta finns det som de byggt upp kvar, även fast det 

kan gå flera veckor innan de återkommer till en plats. Anna poängterar att det är viktigt att 
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ta tillvara på barnens intresse till att fortsätta en lek de tidigare startat och att ta tillvara på 

de lärsituationer som uppstår i den fria leken.  

 

Barns inflytande och delaktighet 
Anna berättar att oftast är det barnen som bestämmer vilken plats de ska åka till och även 

om pedagogerna har planerat att åka till en specifik plats gäller det att vara flexibel och 

lyssna på barnen. Särskilt viktigt är det om barnen har en pågående lek på en plats de vill 

fortsätta att leka. Anna berättar att om barnen vill åka skridskor planerar pedagogerna för 

detta, även om de vet att de är för blött på isen. Anna menar att det är viktigt att barnen 

själva får se det och förstå att ibland måste man planera om och göra något annat av 

praktiska skäl. 

Anna lyfter återigen upp flexibilitet, speciellt när de kommer till barnen. Hon säger 

    [...] det gäller att vara flexibel, fysisk och inte så precis [...]. 

Anna berättar att i början hade alla med sig egna leksaker och gosedjur, men de insåg 

ganska snabbt att de blev smutsiga eller försvann vilket resulterade i att de slutade att ta 

med sig det. Pedagogerna behövde aldrig ta en diskussion om det utan barnen förstod det 

själva. Anna säger även att det finns gosedjur på förskolebussen om något barn vill låna, 

men barnen brukar aldrig fråga efter det. 

Teoretisk analys av intervju med Anna 

Didaktiska möjligheter och begränsningar 

 

Anna berättade att barnen är medvetna om att de inte ska gå längre bort än att de ser en 

vuxen när de anländer till en plats och att det inte finns något behov av att springa bort. 

Barnen är medvetna om att de ska hålla koll på varandra, på de vuxna och att det är viktigt 

som vuxen att kunna lita på barnen. Detta kan man koppla ihop med det Knight skriver om 

i utomhuspedagogiken, att barn lär sig olika förmågor så som självkontroll och att de har 

tillit från pedagogerna. Barnen får ta reda på sig själva och sina saker och tillsammans med 

dessa förmågor skapar barnen ett självförtroende och en självmedvetenhet eftersom de lär 

sig ta ansvar och får känna att de klarar utmaningar (2009, s.37-39). 

Det kommer fram att det är ett didaktiskt val av pedagogerna att lyssna på barnens 

önskemål av plats. Om pedagogerna är lyhörda och lyssnar på vart barnen vill åka, för att 

exempelvis fortsätta en tidigare lek, kan många lärtillfällen synliggöras i den fria leken. 

Dessa didaktiska val kan man koppla ihop med det som Bronäs och Runebou beskriver 

som en undervisningskonst. Detta innebär att både barn och pedagoger ska samarbeta för 

att lärande ska ske. Om barnen får tillfälle att leka det som intresserar dem för tillfället och 

om pedagogerna är aktiva i leken, kan många olika lärandesituationer uppstå (2010, s.39-

40). 

Grahn m.fl. skrivet att man kan anta att barnen får en större chans att utvecklas 

grovmotoriskt i en utomhusmiljö där det finns naturliga hinder och fler möjligheter till att 

prova sina förmågor än i inomhusmiljö (1997, s.8). I intervjun framgår det att pedagogerna 

inte planerar specifika aktiviteter för att stimulera varken den finmotoriska utvecklingen 

eller den grovmotoriska utvecklingen. De gör inga didaktiska överväganden eller 

planeringar utan litar på de möjligheter som erbjuds i naturen och i vardagen. 

En av grundstenarna i den mobila pedagogiken är att man ska förstå värdet och erbjuda 

barnen varierande platser (Hellman & Sunnebo, 2009, s.29). I olika beslut om när 

förskolebussen ska köra ut eller inte är det just dessa man ska ha i åtanke. Det är vid få 
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tillfällen som de stannar kvar på den stationerade förskolan på grund av väderförhållanden. 

När dagens aktiviteter planeras tar man hänsyn till vädret och väljer plats efter det, är det 

kallt och regnigt kan pedagogerna välja och åka till platser där de kan vara inomhus som 

till exempel museum. Då får barnen tillgång till olika platser och miljöer utan att vädret 

påverkar vardagen. 

När de kommer till olika ämnesområden följs läroplanen i den mobila förskolan och 

dess strävandemål. Naturkunskapen kommer in automatiskt enligt intervjun, eftersom de 

vistas utomhus större delen av dagen. Här finns möjligheter till att tänka kritiskt till att 

naturkunskapen kommer in automatiskt och istället didaktiskt planera för likväl 

naturkunskap som andra ämnen och ta naturen till hjälp. I intervjun framkommer det att det 

upplevs att språkmedvetenheten ökar och att begreppsutvecklingen stimuleras extra 

mycket i den mobila förskolan. Detta stärks även av Eva Meyer Orséns studie, att barnen 

utvecklar språk och förståelse för andra saker när de vistas på olika platser jämfört med när 

de är i sin närmiljö (2013, s.24). 

Barns inflytande och delaktighet 

När Anna pratar om barns inflytande lyfter hon upp att det är viktigt att lyssna på barnen 

och vara flexibel vid val av plats. Om barnen vill återvända till en plats för att fortsätta en 

lek är det av stor vikt att barnen får göra detta. Platsen är viktig för barnen och Änggård 

redovisar genom en intervju med en förskolechef att tryggheten är viktigt i 

utomhusmiljöerna och att tryggheten skapas genom att man återvänder till samma plats 

som dagen innan (2009, s.224). 

Vid måltiderna är det pedagogerna som serverar barnen maten av praktiska skäl. För att 

barnen ska få ta maten själva krävs det uppläggning, de får inte ta maten själva ut 

kantinerna och det är begränsat med utrymmen vilken inte gör det möjligt att ha 

uppläggning av maten i förskolebussen. Detta visas även i Gustafsson och van der Burgt i 

sin forskning, barnen sitter vid sina platser och väntar på att få maten serverad. Detta 

skiljer sig från en traditionell förskola där barnen oftast får ta maten själva (2015, s.206). 

 

Tillvaratagande av tiden 
De som arbetar på förskolebussen har inga raster under dagen, men detta är inget 

pedagogerna saknar. Skulle de behöva gå undan kan pedagogerna välja att gå in på 

förskolebussen för att förbereda med exempelvis lunchen. Hellman och Sunnebo lyfter 

fram i sin bok att eftersom pedagogerna inte har några raster i den mobila förskolan blir det 

full närvaro bland barnen. En fördel är att så fort förskolebussen lämnar den stationerade 

förskolan har barnen full uppmärksamhet från de vuxna (2009, s.28-29). 

Jessicas delstudie   

Nedan kommer det att komma sammanfattningar och teoretiska analyser av min 

observation och mina intervjuer med en förskollärare och en förälder.  

Sammanfattning av observationen 

Observationen ägde rum på en förskolebuss i en stad i Mellansverige. På förskolebussen är 

det samma barngrupp som åker med hela terminen. Den dag som observationen ägde rum 

var det 17 barn i åldrarna fyra till sex år och två pedagoger närvarande. 
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Organisation av dagen 
Det första som jag observerar på morgonen är hur organiserade barnen är när de går på 

förskolebussen, utan att pedagogen behöver berätta i vilket led de ska stå i uppstår det två 

led vid grinden. Ett led får gå på förskolebussen och sätta sig innan det andra ledet får gå 

på. Birgitta berättar att de organiserar ombordstigningen så att de barn som sitter vid en 

fönsterplats får gå på bussen först för att minska trängseln när barnen ska hitta sina platser. 

De barn som redan är på den stationära förskolan när förskolebussen kommer har västar på 

sig, de andra barnen sätter på sig västar när de ska gå på förskolebussen. När barnen sitter 

på bussen under färden och under måltiderna är det pedagogerna som väljer var barnen ska 

sitta och detta val berättar pedagogerna är baserat på hur barnen kan lära av varandra och 

vem som kan få utbyte av vem.  

 När förskolebussen kommer fram och barnen ska gå av organiserar pedagogerna 

avstigningen genom olika matematiska övningar med barnen. På barnens västar finns det 

siffror skrivna, ett till nio, med hjälp av dessa siffror säger pedagogen att det barn som har 

västen med siffran två plus ett får gå av. Barnen samarbetar med varandra för att först 

räkna ut vad det blir för siffra och sedan vem som har den siffran på sin väst. Det blir en 

lugn avstigning för barnen utan trängsel och en pedagog möter upp barnen utanför 

förskolebussen när de kommer ut.  

 Vid måltiden som sker på förskolebussen observerar jag att barnen blir serverade 

maten, de får varken ta maten eller skära själva. De sitter lugnt på sina platser och bläddrar 

i böcker innan maten kommer fram på bordet, det är en lugn atmosfär som råder innan, 

under och efter lunchen. Pedagogerna berättar att eftersom barnen inte får öva på att dela 

maten själva uppmanar de föräldrarna att de ska träna på detta med barnen hemma. Det 

enda som jag observerar under matstunden som barnen blir involverade i är att ett barn får 

duka fram skålar med grönsaker till varje bord, dessa grönsaker får barnen ta själva. Under 

måltiden sitter barnen själva och äter medan pedagogerna äter längst bak i bussen. Detta 

fungerar bra då det under hela måltiden är en lugn atmosfär bland barnen. Pedagogerna 

förklarar att det finns en tanke med att de sitter längst bak vid måltiden. De anser att de har 

för lite planeringstid och väljer därför att sitta längst bak under lunchen för att planera 

veckan. Barnen får då möjlighet att kommunicera med varandra och ta ansvar under 

måltiden.  

  Under hela dagen på den mobila bussen är det bara två av tre pedagoger närvarande 

och det förklarar pedagogen med att den tredje är sjuk just nu. Valet att inte ta in några 

vikarier i verksamheten berättar pedagogerna är ett medvetet val då de anser att 

verksamheten fungerar bra ändå. De känner att det inte är värt arbetet som krävs att 

introducera en ny vikarie i alla de rutiner och regler som finns på den mobila 

verksamheten. Det tar tid från barnen, en tid som de hellre lägger på barnen och deras 

aktiviteter.  

 

Aktiviteter  
Den finns två perioder av dagen då barnen har utomhusaktiviteter, en kortare på 

förmiddagen och en lite längre efter lunchen. På förmiddagen väljer pedagogerna att gå en 

bit bort då det är mycket is i den pulkabacken där förskolebussen har stannat. Under 

observationens gång upptäcker jag att pedagogerna är väldigt närvarande och aktiva i 

barnens lekar, de uppmuntrar barnen i leken och utgår från vad barnen är intresserade av. 

Det är alltid någon närvarande där barnen befinner sig. Klimatet under hela dagen är 

tillåtande och jag hör aldrig att pedagogerna tillrättavisar eller säger åt barnen att så får ni 

inte göra. Jag ser inte någon pedagogisk styrd aktivitet under hela dagen men det förklarar 

pedagogerna med att deras arbetssätt är utformat i intressegrupper. Pedagogerna utgår från 
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barnens intressen och vad de vill göra för stunden vilket gör att pedagogerna är närvarande. 

Under förmiddagens lek observerar jag att pedagogerna uppmuntrar barnen som hoppar i 

en stor vattenpöl och samtidigt förklarar på ett pedagogiskt sätt varför det är viktigt att dra 

galonbyxorna över stövlarna. Inte en enda gång under vattenpölslek hör jag några 

förmaningar till barnen att de kan bli blöta eller liknande utan de ser möjligheter i leken 

istället för hinder.    

 

Tillvaratagande av tiden 
Under bussfärden får barnen lyssna på en saga men har möjlighet att sitta och småprata 

med sina bordskamrater. Pedagogen som sitter närmast mig tar tillvara på stunden under 

bussfärden på ett pedagogiskt sätt genom att benämna olika saker vi ser under färden. Ett 

barn säger kolla hunden var på pedagogen säger, ja det var en liten hund och därborta är en 

större hund och vad många hundar vi har sett idag. Pedagogen fick in många olika 

matematiska begrepp på detta sätt under färden. Under färden återberättar även pedagogen 

något som de tidigare har diskuterat om i förskolebussen och frågar om barnen kommer 

ihåg varför det står många björkar på en viss väg som vi åker på.  

  När vi går av förskolebussen för att gå vidare till tilltänkt plats, går det en del tid till de 

praktiska bestyren. Pedagogerna checkar av varje barn att de har vantar, galonbyxor och 

stövlar, de ser även till att alla barnens galonbyxor är dragna över stövlarna.     

  När det är dags för barnen att gå tillbaka till förskolebussen för att äta mat frågar 

pedagogerna om det är någon som vill kissa ute i skogen istället för på förskolebussen, 

detta förklarar pedagogen att det är för att spara på vattnet ombord på förskolebussen. Det 

blev ungefär halva gruppen som gick ut i skogen för att kissa medan den andra halvan gick 

tillbaka till förskolebussen direkt. På förskolebussen får barnen böcker som de får bläddra i 

medan en pedagog förbereder lunchen, den andra pedagogen är närvarande med barnen 

och sitter och småpratar med dem. Under måltiden sitter barnen och småpratar med 

varandra och ljudnivån är förvånansvärd låg med tanke på att det är sjutton barn på 

förskolebussen denna dag. När nästan alla barnen har ätit sin första portion börjar en av 

pedagogen att läsa högt ur en kapitelbok och när hon är klar, checkar de av vilka som vill 

ha mera mat. Hela matsituationen på förskolebussen tog cirka två timmar från det att 

barnen gick på tills de fick gå ut igen. Pedagogerna motiverar varför de sitter länge på 

förskolebussen vid lunchen med att de vill ge barnen tid till att varva ner och få möjlighet 

att äta i lugn och ro. På hemresan fick barnen lyssna på en saga i högtalaren men denna 

gång var det mindre prat och många av barnen somnade på förskolebussen.  

 

Barnens inflytande och delaktighet 
Genom de aktiviteter som barnen valde att göra under dagen var pedagogerna närvarande 

och tog tillvara på barnens intressen. Pedagogerna visade intresse för vad barnen gjorde 

och uppmuntrade till vidare utforskning. Pedagogerna berättar att verksamheten jobbar 

med intressegrupper vilket gör att det inte finns mycket inplanerade aktiviteter under 

dagen, utan de vuxna är där barnen befinner sig för tillfället. När vi ska gå på 

förskolebussen för att åka hem är det två barn som vill ta med sig saker som de har hittat i 

skogen, pedagogen säger till barnen att de får ta med de saker som får plats i deras 

jackficka. Pedagogen berättar att de egentligen inte får ta med sig saker från naturen på 

förskolebussen för tillslut blir det för mycket saker att ta med sig, men idag gjorde 

pedagogen ett undantag.  
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Teoretisk analys av observationen 

Didaktiska överväganden 

Det val som pedagogerna gör när de exempelvis organiserar på och avstigningen av bussen 

gör att det är en lugn atmosfär utan trängsel eller knuffar. Under bussfärden och vid 

avstigning skapas lärtillfällen av pedagogerna genom matematiska övningar och 

begreppsuppfattning. Under dagen på förskolebussen uppstår det olika situationer där 

pedagogernas didaktiska val är väl genomtänka och baseras på de erfarenheter de har av att 

jobba inom den mobila förskolan. Det är både val av hur de organiserar verksamheten till 

att skapa lärtillfällen utanför de planerade aktiviteterna. De har en medvetenhet och 

kunskap i de omständigheter som kan uppstå under dagen och deras beslut minskar risken 

till att omständigheterna ska påverka verksamheten. Sheridan menar att didaktik i 

förskolan handlar om att vara medveten om vad som kan påverka verksamheten och det är 

viktigt att pedagogerna planerar verksamheten på ett bra sätt (2009, s.6-7). 

Vid två tillfällen förklarar pedagogerna för barnen varför de ska dra över galonbyxorna 

över stövlarna, när de har gått av förskolebussen och när de börja leka i vattenpölarna. De 

förklarar på ett pedagogiskt sätt om anledningen till detta och aldrig hör jag dem 

tillrättavisa barnen. Det tre områden som Bronäs och Runebou menar att pedagogerna bör 

vara medvetna om är omständigheter, principer och handlingar (2010, s.14) och dessa tre 

områden märks av i denna situation. Handlingen uppstår när barnen eller pedagogen drar 

över galonbyxan över stöveln och principen handlar om att barnen förstår varför de ska 

göra detta. Omständigheten kan vara om kläderna kommer i kontakt med vattnet så blir 

barnen blöta och kalla. 

Barns inflytande och delaktighet 
Genom hela dagen är det ett tillåtande klimat från pedagogerna och de är närvarande och 

uppmuntrar barnen i sina lekar. Både i intervjun och i observationen pratar pedagogerna 

om att verksamheten arbetar med intressegrupper, pedagogerna uppmuntrar barnens 

intressen och utgår från det. Det blir en flexibel verksamhet som inte blir märkbart 

påverkat av yttre omständigheter. Ohlsson menar att det inte räcker med att bara vara ute, 

pedagogerna måste även vara tillgänglig för barnen och det är då som kvaliteten på 

verksamheten stärks (2015, s.23). Genom att vara närvarande, uppmuntrande och vara en 

medupptäckare tillsammans med barnen har pedagogerna ett pluralistiskt förhållningsätt 

(Hedefalk, 2014, s.34-35). 

Tillvaratagande av tiden 

Vid flera tillfällen under dagen tar pedagogerna tillvara på den tid då barnen sitter stilla 

och väntar på bussen eller när de ska gå av förskolebussen. Pedagogerna gör olika 

didaktiska val av hur de kan ta tillvara på denna tid, genom matematiska övningar och 

benämna saker som de ser utanför bussen under färden. Dewey menar att om man planerar 

miljöerna som barnen vistas i kan pedagogerna påverka det som barnen ska lära sig (2004, 

s.76) 

Sammanfattning av intervju med Birgitta 

Förskolläraren som jag har intervjuat har arbetat i ca två år som förskollärare. Det som 

lockade intervjupersonen till den mobila förskolan var tillgången till att vara utomhus och 

kunna bestämma mycket av verksamheten själv. Det finns ingen stress och tider att förhålla 
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sig till utan den enda tiden de ska passa är när de åker hem. Det går att anpassa 

lunchtiderna efter vad barnen gör för tillfället så att barnen hinner få ett avslut på leken 

eller aktiviteten vilket den intervjuade tycker är skönt. Jag kommer i denna text att kalla 

den intervjuade för Birgitta.  

 

Organisation av dagen  
På förskolebussen finns en mängd regler och rutiner som kan vara både tysta och uttalade 

för barnen. Barnen kommer snabbt in i livet som ett mobilt bussbarn där vissa regler och 

rutiner är viktiga för att verksamheten ska fungera. Hur platsen de är på avgränsas kan se 

olika ut beroende på var de är någonstans, en avgränsning är att barnen får gå så pass långt 

att de fortfarande kan se en pedagog. Det som avgör hur långt ett barn får gå är hur säkert 

det är i omgivningen, är de vid en fotbollsplan kan barnen springa ganska långt bort utan 

att det skulle bli en säkerhetsrisk för barnen. Är de däremot i en skog blir avståndet inte 

lika långt. Pedagogerna i verksamheten checkar av med barnen när de kommer fram till 

platsen att de vet hur långt bort de får gå på just den här platsen. De kan även skapa nya 

begränsningar utifrån vilket väder det är just den dagen. Idag berättar Birgitta, var vi inte i 

pulkabacken då det var isigt och många skolbarn där. Det finns handlingsplaner på 

förskolebussen för varje plats de åker till där det står vad som kan vara bra att tänka på när 

man åker till en viss plats och dessa handlingsplaner är bra för nya pedagoger och vikarier 

på förskolebussen att läsa igenom. Dessa handlingsplaner är tänkt som ett hjälpmedel för 

pedagogerna när det kommer till barnens säkerhet.  

  Under bussfärden är det viktigt att alla barnen sitter ordentligt ner på sätet med bältet 

på. Det är chaufförens ansvar att se till att barnen sitter säkert på förskolebussen. Inga lösa 

föremål får förekomma och det är inte tillåtet att gå på toaletten under färden. Birgitta 

poängterar hur viktigt det är att barnen går på toaletten innan förskolebussen börjar åka och 

toalettbesöken är väl inplanerade för att minska risken att barnen kissar på sig. Den 

kollektiva kissningen är nödvändig i denna verksamhet då det annars kan få konsekvenser 

för resten av dagen.  

  Vädret har en stor betydelse för verksamheten på förskolebussarna, både genom vilka 

kläder som barnen har tillgång till och var de sitter och äter sina måltider. Barnens 

extrakläder ligger i den egna ryggsäcken ombord på förskolebussen och när pedagogerna 

märker att kläder fattas eller börjar ta slut hänger de in ryggsäcken på barnets krok på den 

stationära förskolan för att föräldrarna ska kunna fylla på den. De har även en uppsättning 

av extrakläder ombord på förskolebussen för att säkerställa att inget barn går runt och 

fryser eller är blöt. Måltiden för barnen är organiserad på så sätt att under vår- och 

sommarhalvåret sitter de ute och äter, under höst och vinter sitter de på förskolebussen. 

Men vädret är en avgörande faktor när de väljer var de ska sitta för det kan vara varma 

höstdagar då de väljer att sitta ute eller regniga sommardagar då de måste sitta inne. På 

vissa ställen som de åker till finns det även värmestugor där de kan sitta och äta samt 

värma sig.  Maten de äter håller sig varm i värmeskåpen ombord på förskolebussen och det 

finns inga problem om det skulle finnas många olika specialkostrar då deras byttor är 

väldigt små. Pedagogerna är flexibla när det gäller vilken tid de äter maten.  Om barnen är 

uppslukade i en speciell lek eller aktivitet går det att skjuta upp maten en stund. Barnen har 

ingen möjlighet att få ta maten själva eller att dela den då det är väldigt trångt på bussen. 

Birgitta menar att det är ett problem att barnen får allt serverat och uppskuret, de får då inte 

möjlighet att öva på detta. Men det har personalen informerat föräldrarna om, att det är bra 

att öva på hemma istället.  

Birgitta menar att hon inte känner något behov av att gå undan på rast och det kan ha 

och göra med att de är ute hela tiden i naturen, hon menar att man får ett break lite då och 

då när de är i naturen. I den traditionella förskolan behövs det en rast för att komma bort 
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från den höga ljudvolymen men detta problem finns inte på den mobila förskolan. Det 

finns ett tillåtande klimat emellan pedagogerna på förskolebussen, då det inte finns några 

raster ger de tid till varandra att få möjlighet att gå undan. Det finns alltid något småfix 

som behöver göras på förskolebussen om behovet finns för att gå undan en stund   

  Vädret är något som är återkommande tema under intervjun och är något som 

pedagogerna inte kan påverka, men det är säkerheten för barnen som är avgörande om 

förskolebussen inte utgår någon dag. Vädret kan även vara avgörande när pedagogerna 

väljer vart de ska åka. Har det kommit mycket snö under natten väljer de att åka 

någonstans i närheten av staden, där plogning av vägarna vanligtvis är prioriterade. Det 

handlar om erfarenheter och vana att köra i olika väderförhållanden och att veta vilka 

ställen som är optimala att åka till när vädret är dåligt.  

  Om ett barn blir sjukt när de är ute med förskolebussen för pedagogerna en dialog med 

föräldrarna om vad som blir bäst att göra för barnet, antingen hämtar föräldern barnet på 

plats eller direkt när de kommer tillbaka till förskolan. Birgitta upplever inte detta som 

några problem då det oftast är väldigt friska barn som är på förskolebussen. 

    

Aktiviteter 
Birgitta förklarar att de inte har mycket styrda aktiviteter utan de har istället 

intressegrupper som de utgår ifrån. Dessa intressegrupper är utformade på sådant sätt att 

det är barnens intressen som styr och pedagogerna är närvarande i barnens lekar och 

utforskande. Detta är något som Birgitta har velat prova när hon jobbade inne på den 

stationära förskolan, men det är inte förrän på förskolebussen som hon har kunnat 

genomföra det. I verksamheten arbetar de också med olika teman, vilket just nu handlar om 

skyltar och symboler, men de har inte några speciella dagar eller tider som de jobbar med 

teman. När de har planeringstid bestämmer pedagogerna att någon gång under veckan ska 

vi göra detta med temat men sedan kan det bli vilken dag som helst. Detta arbetssätt menar 

Birgitta är bra när det kommer till de yttre omständigheter som kan påverka bussen. 

Birgitta förklarar att om de inte har tillgång till bussen någon dag blir inte verksamheten 

påverkad då de har intressegrupper som utgår från barnens intressen. Det som barnen visar 

intresse för och är nyfikna på under dagen stöttar pedagogerna, så att barnen kan fortsätta 

leka eller utforska det som de visar intresse för. Verksamheten blir flexibelt på ett helt 

annat sätt än på en stationär förskola vilket Birgitta tycker är skönt.  

  Valet av platsen som de åker till kan påverkas av olika faktorer, dels styrs det av 

barnens intressen men de måste även ta hänsyn till de andra förskolebussarna och vilket 

väder som råder. Om barnen får välja är favoritplatserna ställen där det finns många olika 

saker att göra, exempel på ett ställe där det finns en fotbollsplan att leka på men även en 

skog och stora stenar att klättra på. I Garaget där förskolebussarna står parkerade på 

nätterna finns det en tavla där chaufförerna kan skriva in vart de har planerat att åka, på 

detta sätt förhindrar de att för många förskolebussar åker till samma ställe. Birgitta berättar 

att de ibland måste ta hänsyn till väderförhållanden också, det kan handla om att välja att ta 

skydd av skogen när det är väldigt regnigt eller gassande sol.  

  Det finns förvaringsutrymme både på förskolebussen och under den, där de har 

möjlighet att förvara material till verksamheten. Birgitta berättar att de försöker att ta med 

sig lite av många olika material. De har även ett skåp inne på förskolan där de förvarar 

material och lätt kan byta ut när barnen visar intresse för någonting annat. Just nu är barnen 

intresserade av pärlplattor och de har därför tagit med material för sådana aktiviteter.  

  De har tillgång till olika digitala medier på förskolebussen: lärplatta, dator och en liten 

projektor. Med projektorn kan de ta fram en stor bild på en skärm vilket gör att alla barnen 

kan se det pedagogerna vill visa. Varje pedagog på förskolebussen har tillgång till en 

telefon med internet vilket gör att när de är ute i skogen kan de använda telefonens internet 
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till appar på lärplattan. Pedagogerna använder även telefonerna till att göra  

stödanteckningar på det som barnen säger och gör till den pedagogiska dokumentationen.  

  Beroende på väder kan barnen sitta både inne och ute när de ritar, bygger pärlplattor 

etc. De äldre barnen vet att det bara är att fråga om olika lekredskap eller pysselmaterial 

och pedagogerna tar fram det till dem. På så sätt lär sig de yngre barnen att det bara är att 

fråga, det brukar inte ta lång tid innan de har lärt sig det.  

  Finmotoriken tränar barnen ständigt både genom det pysselmaterial som finns på 

förskolebussen men också ute i naturen när de plockar med stenar eller bygger med 

småsaker. Grovmotoriken utmanas genom olika lekar som följa John eller när de är i 

Mulleparkens hinderbana.  

  Under en dag på förskolebussen går det åt tid till att transportera sig mellan olika 

ställen, både på förskolebussen och att gå i led till olika platser. Under bussfärden får 

barnen sitta och småprata och det kan vara både det som barnen ser utanför förskolebussen 

men även de sagor som de lyssnar på i högtalaren. Sagorna kan innehålla olika  

kompisdilemma som leder till reflektion mellan barnen. När de går på led får de också 

prata med varandra och ofta dyker det upp saker på vägen som pedagogerna 

uppmärksammar, det kan vara olika ljud eller något de ser i naturen.  

 

Barnens inflytande och delaktighet 
Barnen har ett stort inflytande på det som sker i verksamheten, både när det gäller val av 

plats och vad de vill göra. Det är genom pedagogernas jobb med intressegrupper som 

barnens inflytande och delaktighet syns. Barnen är medvetna om vilka lekmaterial som 

finns att tillgå under dagen och kan då påverka vilka aktiviteter som sker under dagen.  

  Under måltiderna är barnen inte delaktiga i att ta maten själva eller skära den. Det 

ansvar barnen får ta, är att ett barn får dela ut salladskålar till varje bord. Anledningen till 

att barnen inte får ta maten själva menar Birgitta beror på att det är för trångt på bussen och 

barnen måste därför sitta ner när de befinner sig i bussen.  

  Det finns ingen gemensam vila eller tid för att varva ner utan Birgitta förklarar att 

barnen är duktiga på att dra sig undan till en lugn plats om de behöver. När de är ute i 

naturen finns det många olika ställen att vara på och dra sig undan om barnet vill. När ett 

barn hade en önskan om att få vara kvar själv på förskolebussen efter maten, för att få en 

lugn stund, valde pedagogen att vara i närheten av förskolebussen så att barnet inte skulle 

bli lämnad helt självt. Pedagogerna försöker vara flexibla inför barnens önskemål.  

 

Teoretisk analys av intervjun med Birgitta  

Didaktiska möjligheter och begränsningar 

På förskolebussen finns det en mängd regler som barnen bör följa för att säkerställa att 

ingenting händer med barnet under verksamheten. Hur långt ett barn får gå är barnen väl 

medvetna om och pedagogerna påminner barnen om hur långt de får gå redan när de har 

klivit av förskolebussen. Knight menar att det är viktigt att både barn och pedagogerna är 

överens om vilka regler som gäller när de är ute i naturen och en sådan regel kan vara att 

barnen ska vara inom synhåll för pedagogerna men även svara när pedagogerna ropar 

(2007, s.16-17). Andra säkerhetsregler som finns på förskolebussen är de handlingsplaner 

som ska finnas till hands på bussen. De didaktiska val som görs vid begränsningar av 

platsen ur säkerhetsperspektivet är baserat på erfarenheter och förs vidare till nya 

pedagoger och vikarier via handlingsplanen ombord på förskolebussen. Bronäs och 

Runebou menar att det finns kunskap som pedagoger besitter som är baserad på de 
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erfarenheter de har varit med om och denna kunskap kan vara svår att överföra till ny 

personal, det kallas för didaktisk handlingskompetens (2010, s.128-129). Detta har 

pedagogerna på förskolebussarna löst genom dessa nedskrivna handlingsplaner.     

  Den kollektiva kissningen är nödvändig på den mobila förskolebussen för att 

verksamheten inte ska bli allt för påverkad och avbruten av att barn måste kissa. Detta 

didaktiska val att barnen måste prova att kissa är det som Bronäs och Runebou menar är 

kopplingen mellan principer, omständigheter och handlingar (2010, s.149). När ett barn 

blir kissnödigt när verksamheten är ute i naturen måste en pedagog gå iväg med detta barn 

och det påverkar resten av gruppen. I detta didaktiska val som pedagogerna gör är de 

medvetna om de omständigheter som kan råda när de är ute i naturen. 

 Vart pedagogerna väljer att åka kan påverkas av det väderförhållande som råder och 

vädret kan skifta från dag till dag. De erfarenheter som pedagogerna har fått av att jobba på 

förskolebussen gör att de kan ändra den planerade verksamheten på morgonen när de ser 

vilket väder som är. Bronäs och Runebou menar att när pedagoger planerar sin verksamhet 

ligger det en stor vikt på erfarenheter som finns sedan tidigare men sedan kan det alltid 

hända något oförutsägbart som gör att pedagogen måste tänka om, det kallas för  

perspektivskifte (2010, s.42). Det krävs flexibilitet bland personalen på förskolebussarna 

för att verksamheten ska fungera. 

Birgitta upplever att det är många friska barn i verksamheten och att det inte skulle bli 

något problem om ett barn skulle bli sjukt när de åker iväg med förskolebussen. Detta är 

även något som Hellman och Sunnebo anser om förskolebussarnas barn, när barnen är ute 

mycket i naturen och rör på sig så håller de sig mer friska än andra barn (2009, s.93). När 

den didaktiska planeringen görs kan Birgitta då räkna med att hon har ett visst antal barn 

och behöver inte omstrukturera verksamheten efter barnens frånvaro.  

Barns inflytande och delaktighet 

Birgitta berättar under intervjun att barnen inte har möjlighet till att ta maten själva på 

grund av de trånga utrymmena som är på förskolebussen och Gustafson och van der Burgt 

beskriver dessa matsituationer som en jämförelse med hur flygvärdinnor jobbar, trånga 

gångar där flygvärdinnorna delar ut maten (2015, s.206). Detta är även något som jag ser 

under min observation, barnen sitter på sina platser och väntar, inte en enda gång behöver 

pedagogerna säga till barnen att sitta stilla eller vara lugna.   

I läroplanen för förskolan står det att förskolläraren har ansvar för att barnen ska få 

inflytande på verksamhetens innehåll och få möjlighet till att påverka sin dag på förskolan 

(Lpfö 98/10, s.12). Genom Birgittas arbete med intressegrupper får barnen ett reellt 

inflytande i det som sker i verksamheten. Det finns en flexibilitet på detta arbetssätt vilket 

inte blir påverkat av yttre omständigheter. Pedagogerna är närvarande och tar tillvara på 

det som barnen visar intresse för och detta är även något jag ser under min observation på 

förskolebussen. Ohlsson menar att det är viktigt att pedagogerna är tillgängliga för barnen 

och på så vis höjs kvaliteten på verksamheten (2015, s.23).    

Tillvaratagande av tiden  

Pedagogerna har inga raster på förskolebussen och de är väldigt måna om att alla 

pedagoger ska må bra och därför tillåter de varandra att ta småraster om de känner ett 

behov av det. Det positiva med att inte ta ut raster menar Hellman och Sunnebo är att 

pedagogerna ständigt är närvarande med barnen och det behöver inte bli några problem 

med att pedagoger måste täcka upp för varandra under rasterna (2009, s. 28-29).    
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Intervju med förälder 

När intervjun med föräldern ägde rum var denna engagerad i att få ha kvar förskolebussen 

på sitt barns förskola. Det var ett aktivt val av föräldern att välja en förkola med en 

förskolebuss. Föräldern upplever att den mobila miljön berikar sitt barns liv till ett mer 

hälsosammare liv. Från första terminen hade förälderns fokus varit att det är hälsosamt för 

barnet i det långa loppet att vistas mycket ute i naturen, men förstod senare under 

höstterminen att det finns ett pedagogiskt värde med de mobila förskolebussarna. Föräldern 

upplever att barnen på den mobila förskolan är gladare och fulla av energi och liv.  

 

Positiva upplevelser 
Den mobila förskolan har möjlighet att besöka många olika ställen i kommunen, allt från 

att besöka museum, teatrar och olika naturplatser. Detta berikar barnens världsuppfattning 

och är något som inte de stationära förskolebarnen får tillgång till i samma utsträckning. 

Vidare upplever föräldern att barnen blir mera självständiga och får ta eget ansvar när det 

inte finns någon fysisk barriär att förhålla sig till. På en stationär förskola finns det en 

barriär där barnen vet att så här långt får vi gå. Där krävs det inte mycket av den enskilde 

individen för det finns alltid något där som stoppar. Innan barnet började på den mobila 

förskolan kunde det hända att när de var ute i naturen gick barnet ifrån föräldern och inte 

hittade tillbaka. Detta var något som föräldern var orolig för innan barnet skulle börja på 

förskolebussen, men det tog inte lång tid för barnet innan hen förstod att man håller ihop 

och inte går för långt bort.  

  Fördelarna med att vistas mycket ute i naturen ser föräldern i att barnen verkar få ut 

mycket av dagen och är nöjda med de upplevelser som de är med om. Sedan uppskattar 

hen som förälder att barnen är trötta på ett positivt sätt på kvällen, en trötthet av att de har 

varit ute hela dagen. Även om de somnar på bussen har de inga problem att somna senare 

på kvällen.  

 

Nackdelar 
Det finns två nackdelar som föräldern nämner, det är den logistiska och barnens 

uppfattning av miljön. Med den logistiska delen berättar föräldern att det är svårt som 

förälder att finnas tillhands för barnens fysiska välbefinnande. När föräldern lämnar barnet 

på morgonen gör hen det till pedagogerna på den stationära förskolan och senare kommer 

den mobila bussen och hämtar upp barnen. Det är ett ansvar att få med sig rätt sorts 

extrakläder till det rådande väder och allt hänger på att barnet och pedagogen gör den 

bedömningen. Med tjugo barn som åker med mobila bussen blir det mycket extra kläder 

som pedagogerna måste ansvara för, men föräldern anser att busspedagogerna har löst 

situationen på ett bra sätt. Varje barn har en ryggsäck med en standarduppsättning av 

extrakläder, men det händer att dessa inte täcker upp alla de behov som kan uppstå under 

dagen. Den mobila bussen har en fantastisk interiör där det finns möjlighet att hänga upp 

blöta kläder men även en uppsättning extrakläder som barnen har möjlighet att låna. Den 

andra delen handlar om att alla barn inte passar i den verksamhet som den mobila 

förskolan erbjuder. Föräldern förklarar att åka till nya platser och ställas inför nya 

situationer varje dag kan vara svårt för en del barn. Det kan vara svårt för ett barn att inte 

ha en fast punk eller trygghet som det finns på en stationär förskola.     

 

Väder och säkerhet 
Föräldern menar att bussarna är extra förstärkta för att klara av olika väderförhållanden 

men det finns begränsningar för vad hen anser att en buss klarar av. Ur ett 

säkerhetsperspektiv anser föräldern att underkylt regn är en faktor som kan bli en farlig 

situation för barnen på den mobila bussen. Barn i förskoleåldern borde inte vara med om 
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en sådan upplevelse så unga. Svåraste vädret för själva verksamheten är när det blir 

snöslask på tio till femton centimeter och alla barnen blir mer eller mindre blöta. Då det är 

sådana väderlekar skulle föräldern vilja att kommunen kunde erbjuda en idrottshall under 

en eftermiddag, där barnen kunnat leka istället för att vara ute i regnet. Det har förekommit 

att barnen har fått åka till en brandstation men det har varit organiserat av föräldrarna 

själva.  

 

Platsen 
Barnen pratar mycket hemma om sin dag på den mobila förskolan men fokus ligger inte på 

var de har varit utan det viktiga är vad de har hittat för nått. Det bästa som barnen kan hitta 

är olika slags ben från djur och en gång har även pedagogerna tagit med sig benet till en 

expert där de har undersökt vilket djur benet har tillhört. Föräldrarna får löpande rapporter 

om vad barnet har gjort under dagen, men från barnets perspektiv är det artefakterna som 

är det viktigaste.   

Teoretisk analys av intervjun med förälder 
Barns inflytande och delaktighet 

Eftersom det inte finns någon fysisk barriär upplever föräldern att barnen blir mer 

självständiga och får ta eget ansvar för att inte komma bort från gruppen. Det är viktigt 

anser Knight att det finns ett förtroende mellan alla parter om vilka regler som barnen har 

att förhålla sig till (2007, s.16-17).Det som var viktigt för barnet enligt föräldern var de 

artefakter som de hittade på de olika platserna och inte platsen i sig. Men Halldén menar 

att artefakten påverkar hur barnen ser på den plats de är på och att det är platsen som är 

utgångpunkten för de upplevelser som barnen får med sig (2007, s.90). 

Det är viktigt att barnen har torra kläder hela dagen och har möjlighet att byta till extra 

kläder om de blir blöta. Den lösning som pedagogerna har till förvaring av extra kläder 

kräver att barnen också tar eget ansvar att få med sig ryggsäcken varje dag. Knight menar 

att inom utomhuspedagogiken får barnen en självmedvetenhet och genom att ansvara för 

sina egna saker lär det sig att ta ansvar och öka självförtroendet (2009, s.37-39).  

Didaktiska möjligheter och begränsningar 

Föräldern upplever det som att barnen på förskolebussarna  ges en bättre världsuppfattning 

då de har möjlighet att besöka olika sorters miljöer inom kommunen och Meyer Orsén 

menar att barn i den mobila miljön utvecklar en uppfattning om olika platser och erbjuder 

en stimulerande miljö (2013, s.28).  

Carolines delstudie 

Nedan kommer det att komma sammanfattningar och teoretiska analyser av min 

observation och mina intervjuer med två förskollärare. 

Sammanfattning av observation  

Observationen ägde rum på en förskolebuss i en stad i Mellansverige. Förskolan ligger i ett 

område med barn från många olika kulturer och bakgrunder. Den grupp jag fick chans att 

följa med åker förskolebussen var fjärde vecka, barngruppen är sedan en vecka i 

verkstaden och sedan två veckor på den stationära förskolan. På förskolebussen den dagen 
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observationen ägde rum var det 14 barn i åldrarna fyra till fem år, både pojkar och flickor 

samt tre pedagoger närvarande.  
 

Organisation av dagen 
Det första jag observerar är att förskolebussen stannar några hundra meter ifrån den 

stationära förskolan. Barnen ställer upp sig på led två och två, pojke och flicka, hand i hand 

innanför grinden vid förskolan. En av pedagogerna går sedan först, efter kommer barnen 

och sist en pedagog i ledet. Barnen pratar med den kompisen som man håller i handen men 

inga ytterligare konversationer sker. 

  Det är chauffören som tar emot barnen när de kommer till förskolebussen. Chauffören 

hjälper sedan barnen ett i taget att sätta på blå skoskydd när det kliver på bussen. Barnen 

har förbestämda platser i förskolebussen som pedagogerna valt ut, pedagogerna berättar att 

platserna är valda efter hur barnen är och vad de kan. Platserna sätts samman genom att 

barnen ska hjälpa varandra och lyfta varandra i deras utveckling. Det är pedagogerna som 

sätter på bussbältena på barnen för att se till att barnen sitter fast ordentligt, inget av barnen 

gör någon form av försök att sätta på sig bältet själv. Det är chauffören som berättar när 

barnen får ta av sig bältena och detta sker när bussen stannat och parkerat vid platsen dit 

man åkt. Jämfört med att spänna fast säkerhetsbältet är det barnen själva som spänner loss 

sig. 

När man kommit fram till platsen för dagen samlar pedagogerna barnen runt omkring 

sig och säger att de får välja valfri plats att sitta på. Pedagogerna frågar barnen om vad som 

gäller för den platsen, det vill säga säkerhet och regler för platsen. Barnen får lite utrymme 

att svara innan pedagogerna fyller i säkerhetsreglerna för platsen. 

Pedagogerna berättar att de arbetar med att få in barnens inflytande genom att de frågar 

barnen vad de vill göra när de kommer fram till platsen, det är barnen som får bestämma 

vilken aktivitet och vad som ska hända under dagen.  

  Pedagogerna är närvarande i närheten av barnens fria lek, de gör upp eld vid eldstaden 

inför dagens lunchgrillning och observerar barnen i deras lek. Några av barnen kommer 

förbi eldstaden för att se vad som händer där. Pedagogerna berättar då att de ska grilla och 

att de gör upp eld. Barnen visar intresse för att peta i elden med pinnar men blir tillsagda 

att det endast är de vuxna som får röra elden men att barnen gärna får sitta ner bredvid 

eldstaden och titta på elden. 

 

Aktiviteter  
Barnen börjar leka fritt, de springer mot en klätterställning och sedan vidare mot en slänt 

där de springer upp och rullar ner. Detta sker efter det att frukten är intagen och 

pedagogerna berättar för mig att vissa av barnen tog direkt upp den leken som de lekte 

förra gången de var på samma plats. De andra barnen rör sig i närheten, men tillsammans i 

en enhetlig grupp och man kan likna det som en massa som flyter runt på de öppna 

gräsytorna. En av pedagogerna har lovat att ropa till ett av barnen när det är dags för att 

kasta sten vid strandkanten, när detta sker kommer alla barnen springande. Tyvärr går det 

inte att kasta sten denna dag då det finns is och snö samt att stenarna ligger under detta 

täcke. Pedagogerna låter inte barnen gå på isen för att barnen saknar flytvästar vilket 

barnen accepterar och går vidare längs med 

strandkanten.                                                                              

  Under observationen får jag möjlighet att se när barnen leker i bussen, detta sker strax 

efter att lunchen intagits vid tolv tiden till dess att det är dags att åka tillbaka till den 

stationära förskolan vid halv två tiden. Denna möjlighet att observera leken inne på 

förskolebussen kommer när ett barn säger till pedagogerna att en fryser. Pedagogerna 
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frågar då om det finns andra barn som fryser och vill gå tillbaka till förskolebussen. 

Pedagogen tar med sig barnet som fryser och åtta stycken till, tillbaka till förskolebussen.    

  Pedagogen som är med barnen i förskolebussen tar fram pennor och papper, pussel, 

spel, böcker och actionfigurer som barnen leker med. En av pedagogerna samtalar med 

barnen om några av böckernas innehåll. Barnen är intresserade och frågar mycket och det 

sprider sig så att det är fler barn som vill veta eller se vad som berättas och visas. Det råder 

en lugn och harmonisk stämning på bussen trots det begränsade utrymmet. När barnen ritat 

färdigt sina teckningar uppmanas de av pedagogerna att skriva sina namn på teckningen så 

att man vet vems som är vems. Barnen leker bra trots det trånga utrymmet som är på 

bussen. När barnen som valde att vara ute istället för att vara i förskolebussen efter lunchen 

kommer tillbaka, blir det en stunds lek i bussen för dem också innan det är dags att åka 

tillbaka till förskolan. När alla barn är på bussen och leker är det fortfarande lugn frilek och 

ljudnivån är låg. En av pedagogerna berättar i högtalarna när det är dags att åka. Barnen 

städar och plockar undan det de leker med och sätter tillbaka det på sin rätta plats. Sedan 

sätter sig barn och pedagoger på sina förbestämda platser. 

  Pedagogerna har inga planerade aktiviteter den dagen observationen äger rum och 

detta förklarar pedagogerna med att de följer barnen och vad barnen visar intresse för just 

nu, är det som bestämmer vad dagen erbjuder.    

 

Tillvaratagande av tiden 
Pedagogerna samtalar med barnen under förskolebussens färd mot dagens destination. De 

samtalar om platsen man ska åka till, om matematik eller annat som barnen tar upp som 

samtalsämne. 

  På hemresan pratar barnen och pedagoger om dagen, vad man ser och barnen är ivriga 

att visa var man bor för pedagog och andra barn. Några av barnen vilar och sluter ögonen 

under förskolebussens tillbakafärd till den stationära förskolan. Väl framme på förskolan 

går barnen av förskolebussen iklädda skor samt att de håller i sina vantar och sin mössa. 

Pedagogerna tar in övriga ytterkläder till den stationära förskolan för att spara in tiden. 

Pedagogerna säger att de brukar göra på detta vis när barnen tagit av sig sina ytterkläder i 

förskolebussen för att minska krångel och ytterligare en på och avklädning. 

Jag observerar inga raster för pedagogerna under dagen då observationen sker. Barnen 

har därmed de vuxnas närvaro hela dagen utan avbrott. 

 

Barnens inflytande och delaktighet 
På förskolebussen är det två av barnen som är bussvärdar. De får ropa upp alla barn och 

pedagoger i högtalarna och efter att man fått sitt namn uppropat svarar man ja. 

Bussvärdarna berättar sedan vart dagens bussfärd går till för plats, vad man ska göra samt 

önskar en trevlig dag. Bussvärdarna står längst fram i ledet när det är dags att gå till platsen 

för dagens aktiviteter, de andra barnen står bakom med sin “hålla i handen kompis”.  

  Framme vid platsen efter det att pedagogerna har pratat med barnen delar bussvärdarna ut 

frukt till barnen och pedagogerna. Jag upplever det som att barnen tycker det är roligt för 

de verkar ta sin roll på allvar när de delar ut frukt och ser till att alla får en. 

  Innan avfärd till den stationära förskolan får bussvärdarna återigen ropa upp allas 

namn och få svar om de är med på förskolebussen. Pedagogerna delar ut morotsstavar och 

radion sätts på. Barnen vinkar hejdå till platsen och förskolebussen startar och åker. 
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Teoretisk analys av observation  

Didaktiska överväganden 

När man kommit fram till platsen för dagen frågar pedagogerna barnen om vad det är som 

gäller för denna plats, vilka regler som finns och barnen får berätta vad de vill göra. Knight 

anser i sin forskning om utomhuspedagogik att det är viktigt att pedagoger och barn är 

överens om vilka regler som gäller för den plats som besöks (2007, s.16-17). Även 

Gustafson och van der Burgt anser att på den mobila förskolan finns det många regler och 

säkerhetsaspekter som man bör ta hänsyn till (2015, s.203). 

Efter att pedagogen ropat till barnen att nu kan vi gå till strandkanten för att kasta sten 

kommer barnen springande. När pedagogerna säger till barnen att de inte får gå på isen för 

att de saknar flytvästar accepterar barnen de vuxnas argument och fortsätter gå längs med 

strandkanten. När leken sker utomhus anser Mårtensson att leken tar inspiration från hur 

naturen är och vad de finns för tillgångar i den eller inte (2004, s.40). Detta kan man då 

koppla till att barnen blir inspirerade av att kasta stenar i sjön men att den rådande 

väderleken inte tillåter det.  

Under observationen är det grillning som gäller för att tillreda lunchen. Här är det som 

Gustafson och van der Burgt lyfter fram i sin forskning, att det är pedagogerna som 

serverar barnen maten medan barnen sitter stilla och berättar vad de vill ha även om denna 

måltid sker ute i naturen (2015, s.206). Pedagogerna är ständigt närvarande vid barnen fast 

de inte är aktiva i barnens lek. Detta anser Hellman och Sunnebo är en av fördelarna med 

den mobila förskolan, att pedagogerna är närvarande hela tiden då de inte har några raster 

(2009, s.28-29). Ohlsson anser att även om pedagogerna är närvarande i den mobila 

förskolan hela dagen är det fortfarande viktigt att de är aktiva tillsammans med barnen för 

att höja utomhusvistelsen kvalitet (2015, s.23). Under observationen är inte pedagogerna 

aktiva i barnens lek utan de observerar den enbart från sidan om.  

Ett barn börjar frysa om fötterna under observationens gång, en av pedagogerna tar då 

med sig det barnet och några till tillbaka till förskolebussen.  Fler forskare menar att det är 

viktigt att barnen lär sig på vilket sätt de ska hålla sig varma och torra när de är ute för att 

inte frysa (Klaar, 2013, s.33; Ohlsson, 2015, s.25). Om det nu var så att barnet frös för att 

det var kallt eller för att barnet inte hade tillräckligt varma skor vid tillfället förblir osagt. 

Det som jag kunde se var i alla fall att pedagogen i situationen valde att ta med sig barnet 

tillbaka till förskolebussen för att ge barnet möjlighet till annan aktivitet.   

Barns inflytande och delaktighet 

Det är barnen som bestämmer vad som ska göras under dagen, detta arbetar pedagogerna 

med för att få in barnens inflytande i den mobila förskolan. Bronäs och Runebou menar att 

med didaktiska erfarenheter från pedagogernas sida kan de vara flexibla i sin planering 

med tanke på att det är barnen som får bestämma aktivitet som de är intresserade av just 

för tillfället (2010, s.128-129). Rostvall och West anser att det är viktigt att pedagogerna i 

sina val reflekterar och analyserar över hur, när och varför gjorde jag så. När man gör detta 

anser Rostvall och West att man som pedagog arbetar för att vara en bra pedagog vilket i 

sig är svår definierat, men att ha en god ämneskunskap är en av sakerna (2005, s.28-29). 

När pedagogerna indirekt får barnen att välja en aktivitet, beroende på vilken plats man 

valt att åka till, kan ett lärande ske genom att man som pedagog vet vilka förutsättningar 

som finns i området. Detta gör att barnen då får en möjlighet till att välja själva vilken 

aktivitet de vill utföra men samtidigt ett val från pedagogernas sida vilken plats man valt 

att åka till (Dewey, 2004, s.76).  
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  Under observationen framkom det att barnen leker tillsammans och man kan likna det 

vid en massa som flyter runt på de öppna gräsytorna när det leker. Detta kan tolkas som om 

barnen skapar sig en trygghet till platsen och för varandra. Det som Änggård fick fram 

genom sin intervju med en förskolechef var begreppet lektrygghet, att barnen ska känna sig 

trygga på en plats för att leken ska kunna frodas (2009, s.224). Szczepanski och Andersson 

anser att barnen skapar en platsidentitet då de återkommer till platser vid flera tillfällen 

(2015, s.134). Denna platsidentitet syns på några av barnen som påbörjar den lek som de 

lekte vid förra tillfället som de besökte platsen. Enligt Änggård kan även platsen i sig föra 

tillbaka barnen till leken som tidigare lekts, detta för att vissa material i naturen är lättare 

än andra att bestämma vad de ska föreställa och leken kan tas upp direkt eftersom man inte 

behöver bestämma vad materialet ska vara (2009,s.231-232).    

Sammanfattning av intervju med Camilla 

Den intervjuade personen arbetar på förskolebussen som presenteras i avsnittet ovan. 

Förskolläraren för denna intervju har arbetat som förskollärare i 26 år och varit på 

förskolebussen i tre och ett halvt år snart fyra. Varför personen sökte sig till den mobila 

förskolan var för att chefen på den förskolan ansökte om att få en förskolebuss kopplad till 

verksamheten. Personen ansåg att det var bra för barnen på den förskolan att se staden, bra 

för språkutvecklingen, att ha tillgång till olika lärmiljöer samt olika lärande alternativ för 

barnen. Förskoleläraren berättar att den barngrupp som hon arbetar i är ute med 

förskolebussen var fjärde vecka eftersom den delas med tre andra barngrupper på 

förskolan.  

 

Organisation av dagen 
Camilla berättar att en dag på den mobila förskolan ser ut som följande, de är ute med 

förskolebussen mellan kl.9-14 på dagarna. De hämtar mat på en närliggande skola efter att 

de lämnat förskolan men att det för övrigt är en flexibel verksamhet.  

  På den mobila förskolan arbetar barngruppen och pedagogerna som en familj, barnen 

får springa hur långt de vill men när pedagogerna ropar stop vet barnen att det är stop som 

gäller och stannar. Barnen vet även att de ska svara när pedagogerna ropar men oftast är de 

tillsammans hela gruppen eller en pedagog med delar av gruppen. Camilla säger  

[...]det barnet är intresserad av är viktigaste för oss, vi följer dom [...] 

Reflexvästar används bara om man är i stadsmiljö, på övriga platser anser Camilla att 

behovet inte finns att barnen ska ha dessa på sig. Hon reflekterar under tiden som intervjun 

pågår att barnen borde kanske ha västar på sig hela tiden i alla fall, för att dom blir mer 

synliga då.   

  Det är pedagogerna som ser till att barnens bälten sätts fast och att barnen sitter 

ordentligt i sina stolar. Bältena får ej knäppas upp under färd och det är chauffören som 

berättar när man får ta av sig bältena, när bussen stannat på den plats man åkt till. 

  Camilla menar att det finns tid att gå undan från barngruppen eftersom de är tre 

pedagoger på femton barn, men att de inte finns någon rast på den mobila verksamheten. 

  Camilla anser att barnen har möjlighet att gå undan för att vila om behovet finns. Det 

finns en madrass i förskolebussen som ligger över bussätena och bordet som går och fälla 

ner. Annars är det läsvila efter maten som är den vanligaste vilan.  

Barnen har sina extra kläder i varsin busspåse som fylls på varje måndag morgon och 

som sedan ligger i längst bak i bussen. Om det skulle fattas något klädesplagg finns det lite 

extrakläder på bussen får jag förklarat av Camilla. Om olyckan skulle vara framme och ett 

barn glömmer ett klädesplagg på en plats åker man tillbaka till den platsen dagen efter och 

ser om det finns kvar men Camilla fortsätter berätta att 
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[...] vi har för vana att lägga barnens vantar i deras luva på jackan [...] 

Förskolebussen åker i nästan alla väderlekar, det är endast då det är blixthalka som 

bussen inte åker. Är det sämre väder har det hänt att förskolebussen kommer och stannar 

utanför förskolan, barnen tillbringar då dagen på förskolebussen och har sina aktiviteter 

där. 

  Camilla berättar att de har haft problem med förskolebussen under vintern och att den 

varit trasig vid flera tillfällen. Då har barnen fått vara ute på förskolegården eller i 

närområdet. Barnen får då gå till den närbelägna högstadieskolan för att äta sin lunch och 

detta har uppskattats av både barn och högstadieungdomarna som hjälpt barnen i matsalen. 

Skulle bussen gå sönder skjuts dagens planering upp och istället hittar barngruppen och 

pedagogerna på något annat kul, det gäller att var flexibel anser Camilla. 

  Favoritplatsen att åka till är ett friluftsområde där det finns olika upplevelsemiljöer för 

barnen. En annan favoritplats är att åka till ett närbeläget slott där barnen haft möjlighet att 

få rida på hästar och vara med i ett stall, men även möjlighet att vistas i slottsmiljö.   

  Camilla säger att pedagogerna för en loggbok varje vecka som är gemensam för alla 

grupper som åker förskolebussen. Den ska vara tänkt som inspiration och förslag på 

aktiviteter att göra.  

Lärplattan använder pedagogerna för att dokumentera dagens händelser. Varje barn har 

en bok på lärplattan där pedagogerna lägger upp bilder och kommentarer, ibland även 

läroplansmål. Dessa får barnen sedan i en utskriven version i slutet av varje termin för att 

ta med sig hem. Barnen har även pärmar på den stationära förskolan där dokumentation 

sker.    
   

Aktiviteter  
Camilla berättar att det inte är något speciellt som prioriteras att ta med på förskolebussen, 

det hon kan komma på är gruppens lärplatta bara. Men det finns alltid papper, pennor, 

böcker, spel och lite leksaker med på förskolebussen. Hon berättar vidare att saknas det 

något material tar man med sig det eller att man beställer materialet så att det finns.  

  De ämnen som finns i läroplanen för förskolan anser Camilla att man får med i den 

mobila förskolan. Hon berättar att det finns en gitarr i bussen och de sjunger mycket. 

Andra estetiska ämnen får de in genom att barnen dramatiserar och spelar teater i skogen, 

de dansar och målar. Språkutvecklingen anser hon sker hela tiden då de pratar mycket på 

förskolebussen men även på alla de andra platser som de åker till. Det Camilla säger 

[...] att det de saknar är teknik, att vi är inte så bra på det [...] 

Men när hon sagt detta kommer hon på att de har nog teknik i alla fall fast dom inte 

tänker på det. Hon ger exempel på att det är teknik att bygga en koja, kasta sten på isen 

eller att barnen sitter i förarsätet i förskolebussen. Sedan har pedagoger och barn tillgång 

till lärplatta med mobilt bredband där barnen får spela spel eller kolla i sina böcker. 

Camilla påpekar att spela spel ensam på lärplattan sker inte, utan det ska vara ett utbyte av 

turtagning, språkutveckling och samspel. 

Camilla berättar att för tillfället arbetar dom med kompistema med fokus på kamratskap 

och relationer. När de arbetar tematiskt tar pedagogerna med sig material på 

förskolebussen som de anser behöva, detta kopplas sedan till platser man väljer att åka till. 

Den mobila förskolan har ett ypperligt tillfälle att knyta an temat och platsen med 

varandra, vilket ger barnen extra upplevelser kring det givna temat. Camilla berättar att de 

tidigare haft tema prinsessor och kungar, då åkte de tillsammans med barnen till olika slott 

och såg hur de kan se ut. Vilket inte hade varit möjligt om de inte hade haft den mobila 

förskolan att vara på. 
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  När det gäller pyssel är det nästan bara färdigt pysselmaterial som används eftersom 

det mesta pysslandet sker i förskolebussen. Camilla säger att om det är något material som 

saknas tar man med sig det från den stationära förskolan. Det som pysslas ute i skogen av 

naturmaterial lämnas kvar där. Det har aldrig hänt att ett barn tar med sig material från 

skogen till förskolebussen. Camilla berättar att ibland tar de med sig pysselmaterial ut i 

skogen, hon berättar att de har klätt en julgran i skogen och barnen fick då göra sina 

julgranskulor ute i skogen och hänga upp i julgranen och efter att de klätt granen kom 

tomten på besök. Finmotoriken anser Camilla att barnen övar på vid på- och avklädning 

och vid pysslandet. Dom har inga speciella övningar till grovmotoriken utan den kommer 

naturligt när de leker lekar. Det som ibland görs är att de leker följa John och då kan 

pedagogerna bestämma lite vad för motorisk övning som sker. 

Tiden när man går på led tas exempelvis tillvara genom att man sjunger sånger eller 

stannar upp om man ser något på vägen. Annars är det mycket prat, spontanitet och 

flexibilitet som återkommer när Camilla berättar om tiden som “bara är”. 

    

Barnens inflytande och delaktighet 
Pedagogerna och barnen planerar veckan tillsammans på torsdagen innan vart man ska åka 

och vad man ska göra. Barnen får komma med förslag och ibland blir det demokratisk 

röstning om vilken plats man ska åka till. Camilla berättar att pedagogerna visar bilder på 

lärplattan för att barnen ska bli påminda om vilka platser som finns att välja mellan. 

Camilla anser att barnen är med och bestämmer hälften av gångerna vart man ska åka men 

att det ändå är barnens dag som ska fyllas med barnens intresse.   

Camilla berättar att de utser två barn som är bussvärdar varje vecka. Bussvärdarna 

ansvarar tillsammans med chauffören att maten blir serverad. När måltiden intas utomhus 

är det bussvärdarna som visar och bjuder maten till sina kompisar. 

Barnen är med och dokumenterar tillsammans med pedagogerna på lärplattan. De väljer 

ut bilder och berättar vad som hände.  

På tisdagen efter det att dom haft sin bussvecka berättar Camilla att dom samlar alla 

barnen och att har reflektion från veckan då de varit ute med bussen. Bilder visas från 

lärplattan och barnen får berätta vad som hände.  

[...] alla får en reflektion om vad vi har gjort, det är jätteviktigt. Sedan tilltalar jag det barnet som är 

med på bilden och frågar; vad hände? vad gör du? Och då får det barnet berätta. Jag eller vi försöker 

få till det så att alla barn kommer till tals, att alla får berätta någonting. Men att alla får en gemensam 

upplevelse [...].  

Teoretisk analys av intervju med Camilla 

Didaktiska möjligheter och begräsningar 

När den mobila förskolan infördes i Sverige var man ute med förskolebussen mellan kl. 9 

på morgonen till klockan 15 på eftermiddag (Hellman & Sunnebo, 2009, s.28). Camilla 

berättar för mig att de endast är ute till klockan 14 på eftermiddagarna eftersom de har flera 

barn som går hem den tiden. På förskolebussen är det säkerhetsregler som gäller och det är 

pedagogerna som tar på barnen bilbältena. Camilla berättar för mig att dom inte använder 

sig av reflexvästar mer än när dom är i statsmiljön för att hon anser att på övriga platser 

finns inte behovet av att ha reflexvästar på sig. Camilla berättar i intervjun att 

förskolebussen åker iväg i alla väderlekar, men att det endast är vid blixthalka som de inte 

åker iväg. Knight menar att förhållandet till vädret är en av grunderna i 

utomhuspedagogiken, det finns inget dåligt väder (2007, s.16-17). Camilla förklarar att 

dom haft problem med förskolebussen under vinterhalvåret som varit och att de då inte 
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kunnat åka iväg med bussen, utan de har fått var flexibla och hittat på andra aktiviteter 

istället. Bronäs och Runebou menar att när pedagogerna är flexibla i sina planeringar och 

kan tänka om kallas det för att pedagogerna har ett perspektivskifte (2010, s.42).  

  Det finns en favoritplats att åka till med den mobila förskolan och det är ett 

friluftsområde där Camilla anser att det finns olika lärande- och upplevelsemiljöer för 

barnen att vara på. Szczepanski och Andersson menar att barnen skapar platsidentitet med 

platsen när barnen får återkomma till en och samma plats vid flertalet tillfällen. Detta gör 

att barnen känner sig trygga eftersom det skapats erfarenheter både sinnligt och kroppsligt 

(2015, s.134). 

  Genom intervjun framkommer det att pedagogerna för en loggbok varje vecka för vart 

de åker. Detta sker för att de andra grupperna ska få inspiration av varandra eller ge tips på 

vad man kan göra på olika platser. Men enligt Bronäs och Runebou är det inte helt enkelt 

att göra som någon annan gör, de menar att det som fungerar för en pedagog inte alltid 

fungerar för alla andra. Men med fingertopps känsla hos pedagogerna kan man göra om 

aktiviteten genom flexibilitet (2010, s.128-129). Camilla anser att dom i den mobila 

förskolan får in alla ämnen som läroplanen för förskolan tar upp. Genom att förskolebussen 

åker till olika ställen och ofta är platsen ute i naturen kommer naturkunskap in som ett 

naturligt ämne i vardagen. Utomhuspedagogik är mer än bara detta ämne, det är multi-

komplext och innefattar alla ämnen som finns i läroplanen för förskolan (Klaar & Öhman, 

2013, s.54; Szczepanski & Dahlgren, 2011, s.42). När Camilla berättar om den mobila 

förskolan nämner hon vid flera tillfällen barnets språkutveckling som en av de viktiga 

sakerna som sker hela tiden. I Meyer Orséns slutsats i hennes studie framkommer det att 

den mobila förskolan främjar barnets språkutveckling genom att barnen kan koppla 

samman ordförråd och språk med kunskap om verkliga händelser (2013, s.28). 

Camilla berättar att pedagogerna tar hjälp av lärplattan när de planerar för veckan, de 

visar bilder på olika platser och sedan får barnen demokratiskt rösta vart dom vill åka. Man 

kan då säga att pedagogerna använder sig av den didaktiska triangeln och dess relationer 

till de olika parterna (Bronäs & Runebou, 2010, s.84-87). 

Barns inflytande och delaktighet 

När teman skapas och planeras berättar Camilla att man utgår från barnens intressen. 

Änggård menar att när barnen skapar teman kan det resultera i att den fria leken blir 

inblandat i temat. Detta för att barnen tar inspiration från erfarenheter och leksaker (2009, 

s.231). Camilla anser att den mobila förskolan har ett ypperligt tillfälle att koppla ihop 

teman med olika platser vilket gör att barnen får extra upplevelser kring temat. När man 

gör detta suddas klasstillhörigheterna ut genom att barn som kanske inte har möjlighet att 

åka till alla platser i sin hemmiljö får möjlighet att skapa gemensamma referensramar 

tillsammans med andra barn (Hellman & Sunnebo, 2009, s.93-95). Det är pedagogerna 

tillsammans med barnen som planerar veckan och detta sker på torsdagen innan man åker 

iväg med förskolebussen förklarar Camilla. När pedagogerna planerar verksamheten kan 

man anta att de tar hänsyn till de fyra didaktiska nyckelbegreppen som är vad ska läras ut? 

Hur ska det läras ut? Varför ska det läras ut? och För vem ska det läras ut? Tar man dessa 

begrepp i beaktning visar man att man besitter en pedagogisk medvetenhet och kunskap 

om vad som påverkar verksamheten och aktiviteterna (Liberg, 2014, s.340; Sheridan, 2009, 

s.6-7).  

När pedagogerna kommer tillbaka till den stationära förskolan sker det reflektionstid 

tillsammans med barnen om vad som hänt under föregående vecka. Camilla berättar att det 

är för att skapa en gemensam upplevelse och att de vill synliggöra varje barns röst genom 

att ställa olika frågor som, vad hände? vad gör du? Enligt Halldén är det barnen 
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tillsammans med de vuxna som skapar sin barndom i olika miljöer samt att det är platsen 

som skapar de upplevelser som barnen tar med sig senare i livet (2007, s.172 & 90).  

Tillvaratagande av tiden 

Camilla berättar att under dagen har inte pedagogerna några raster men om man vill gå 

undan finns den möjligheten. Vuxennärvaron är en av de aspekter som Hellman och 

Sunnebo anser vara en av fördelarna med den mobila förskolan. Genom att verksamheten 

är begränsad till förskolebussen och den barngrupp som är med kan pedagogerna ha fullt 

fokus på barnen (2009, s.28-29). Barnen har möjlighet att vila i bussen på en madrass om 

de blir trötta. Ohlsson menar att när man vistas ute i naturen får kroppen chans att 

återhämta sig genom att man andas friskluft men att hjärnan kan bli trött av alla 

sinnesintryck som den utsätts för (2015, s.17). Men naturen är även en plats där sinnen och 

kroppen kan få lugn och ro eftersom att naturen är en plats där barnet kan utforska sin 

omvärld genom kroppen som anses vara bra för hälsan (Klaar, 2013, s.42; Ohlsson, 2015, 

s.20). 

Sammanfattning av intervju med Denise  

Denise arbetar inte på någon av de förskolebussar som observationerna ägde rum på. 

Förskolläraren som jag intervjuade har arbetat som förskollärare sedan 2003 och på 

förskolebussen i ca fyra år. Det som lockade den intervjuade personen till den mobila 

förskolan var att dennes barn varit mobila förskolebarn samt att personen tycker om 

friluftsliv och gillar att vara ute i naturen.  
 

Organisation av dagen 
Denise börjar berätta att en dag på den mobila förskolan kan se ut hur som helst. Det fasta 

punkter som finns är att förskolebussen åker kl. 9 på morgonen för att ta sig till plasten för 

dagen. Sedan är det lunch och mellanmål som är de fasta punkterna för dagen men för 

övrigt är dagen flexibel. 

  På den mobila förskolan är det många regler kring säkerhet som barnen och 

pedagogerna följer. När det kommer till trafiksäkerheten sätter barnen på sig reflexvästar 

direkt på morgonen när de kommer till den stationära förskolan för att sedan ha på sig 

västen resterande tid av dagen.  

Under bussfärden sitter barnen fastspända och stilla. Barnen tar själva på sig 

säkerhetsbältena i förskolebussen, Denise berättar att detta gör barnen för att i en 

nödsituation veta hur man ska göra när man tar sig loss. Pedagogerna har sedan ansvaret att 

känna efter att bältena sitter ordentligt fast samt att bältena sitter korrekt på barnen. Även 

barnen brukar hålla koll på varandra och se om någon inte spänt fast sig. Chauffören som 

kör bussen brukar fråga alla passagerare i högtalaren om de spänt fast sig. När 

förskolebussen stannar på platsen man valt att åka till är det först när chauffören säger till 

som man får ta av sig bältena, men fortfarande sitter barnen kvar på sina platser tills de blir 

tillsagda annat.  

På platsen får barnen gå så långt bort som de vill, bara att de kan se en pedagog. För om 

barnen kan se pedagogerna kan förhoppningsvis pedagogerna se barnen, Denise säger 

detta eftersom ibland är det svårt att se barnen när dom leker i buskarna. Denise menar att 

det  

[...] finns en osynlig gräns på platsen de kommer till, barnen vill inte vara långt borta utan de är som 

flockdjur som tyr sig till varandra. Det är frihet under ansvar som barnen följer [...] 
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Denise anser inte att man behöver ha rast när man arbetar på den mobila förskolan, detta 

för att man befinner sig i utomhusmiljön och det finns inget behov av det. Ljudnivån är 

generellt låg jämfört med den stationära förskolan tycker hon. Pedagogerna reflekterar i 

nuet under dagens gång, tillsammans med barnen eller att pedagogerna lägger upp en bild 

eller en filmsekvens på instagram. Instagramkontot är stängt och det är bara föräldrar till 

barnen på den mobila förskolan som har tillgång till det och som godkänts av pedagogerna 

på förskolebussen. Föräldrarna får då en chans att se vad barnen gör just nu och det finns 

möjlighet för pedagogerna i efterhand att redigera texten till bilden eller filmklippet som 

lagts upp. Denise berättar att det endast är en förälder som inte följer deras instagramkontot 

i ett föräldrapar, det vill säga att endast en förälder av alla inte följer instagramkontot. 

Dokumentationen skrivs även ut och sätts upp på en vägg på den stationära förskolan. 

Pedagogerna skriver ett månadsbrev där de berättar vad som skett och vad som kommer 

att ske i lärandeprojektet. Det är mer ett brev än bara information som skrivs i 

månadsbrevet. Denise berättar att pedagogerna har en dator på förskolebussen där all 

dokumentation finns, samt att alla barn har sina egna mappar på den stationära förskolan. 

Måltiderna på den mobila förskolan sker på förskolebussen eller i en värmestuga. Om 

vädret tillåter äter man mat och mellanmål ute i naturen. Barnen får bestämma vad de vill 

äta av maten som serveras samt vilka grönsaker de vill ha. På förskolebussen är det 

pedagogerna som serverar maten men äter man ute i naturen tar barnen mat själva. Ibland 

händer det att pedagogerna och barnen lagar mat ute i naturen tillsammans, det är inte 

enbart grillning utan matlagning sker även på muurikka. En muurikka är en stekhäll som 

används vid matlagning utomhus över öppen eld.  

Denise säger att vila sker då barnen känner för det. Det kan vara under en gran, på en 

filt, på en äng eller där det tilltalar barnen att varva ner. Denise anser att naturen i sig gör 

att man varvar ner. Annars finns det böcker eller pennor och papper som kan användas av 

barnen för att ha en aktiv vila.  

Förskolebussen åker iväg i alla väder. Det är bara när det är snöstorm eller vid 

blixthalka som bussen inte åker. Vädret spelar inte någon roll för vart man åker, hänsyn 

kan tas till att man åker dit där det finns värmestuga om vädret är sådant och Denise säger 

[...] men annars har vi ju bussen också, barnen ska ju inte vara ute och må dåligt, men det har jag nog 

aldrig upplevt att dom har gjort [...] 

Om bussen skulle gå sönder när den är ute och åker är pedagogerna flexibla och hittar 

på något annat att göra. Är det ett museum besök eller liknande som var inplanerat just den 

dagen ringer en av pedagogerna och avbokar besöket eller får det ändrat till en annan dag. 

Om bussen kan köras, åker de tillbaka till förskolan alternativt tar hjälp av föräldrar som 

kan köra barnen och pedagoger tillbaka till förskolan. Denise berättar om förskolebussen är 

framme vid en plats kommer det en mekaniker ut till plasten och fixar det där, om det går. 

 Denise anser inte att dom har några favoritplatser som de åker till, utan att alla platser ger 

olika lärande. I området där förskolan ligger har man ett gemensamt projekttema som även 

den mobila förskolan arbetar efter. Även om det finns andra barn eller är mycket folk på 

den plasten man kommer till är man där i vilket fall, man hittar platsen som finns där 

genom flexibilitet hos pedagogerna.  

Denise berättar att barnen blir vana att få vänta på sin tur, detta visas när det är på- och 

avklivning på förskolebussen där barnen står på två led, ett som är för de barn som sitter 

vid fönstren och ett där dom sitter vid gången.     

 

Aktiviteter  
Enligt Denise bestäms aktiviteter inom det givna projekttemat som finns i området. Jag får 

förklarat för mig att ett projekttema är något som är bestämt för alla förskolor i samma 

enhetsområde men att det är upp till varje avdelning att bestämma hur man arbetar med 
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temat. Pedagogerna utgår från barnens intresse när det planeras aktiviteter. Pedagogerna 

planerar på fredagar vad som kommer ske nästkommande vecka. Beroende på årstid är det 

en flexibel planering som kan ändras beroende på vädret och om det kommer fram att det 

sker något speciellt på en plats.  

  Pedagogerna prioriterar att alltid ha böcker, pennor, papper och lego med sig på 

förskolebussen. Det finns även bordstafflier och penslar för att barnen ska kunna måla. 

Efter årstid finns det även pulkor, skridskor och sandleksaker med på förskolebussen. 

Barnen har tillgång till de leksaker som finns med på förskolebussen, ibland beror det på 

platsen vad man kan använda säger Denise. 

Denise anser att man får in alla ämnen som finns i läroplanen. De estetiska ämnena får 

man in genom att man dramatisera i naturen, det finns ett skjul där barnen har en scen där 

de spelar teater och skapar med naturmaterial. Det finns även mattematikpåsar som de 

använder med uppdragskort som barnen tycker om att använda. På förskolebussen finns 

det en lärplatta som används till att göra filmer eller ta kort med främst. Pedagogerna låter 

inte barnen spela spel på lärplattan för det anser de att barnen ändå gör hemma. 

Pedagogerna har varsin mobiltelefon med mobilt bredband som kan kopplas till datorn för 

att få tillgång till internet. 

Fördelarna som Denise ser med att arbeta på den mobila förskolan är att man har större 

möjligheter att ge barnen fler olika lärmiljöer. De kan ta tillvara på barnens intresse och 

åka till ett ställe för att ta reda på det som barnen söker svaret på. 

[...] alla platser ger barnen olika saker, det blir barnens lärmiljö [...]   

Barnen pysslar oftast ute i naturen och då tar de hjälp av materialet som finns 

runtomkring dom. Denise berättar att på förskolebussen finns det inga färdiga pysselmallar 

där alla barn ska göra likadana, men att dom har lite pysselmaterial. Barnen får därför en 

chans att skapa det barnen tycker är intressant. Men som hon nämnde pysslar barnen mest 

ute i naturen och då blir det en del finmotorisk träning eftersom barnen hittar små saker 

som är små som knappnålar eller plockar barr, letar insekter eller flätar grässtrån. Denise 

berättar att de anser att för att barnen ska öva sin grovmotoriska förmåga räcker det med 

naturen och dess naturliga hinderbanor. De ser att när förskolebussen åker till lekplatser, 

drar sig barnen mot buskagen och leker hellre där än på lekplatsen. När barnen är på 

lekplatser upplever Denise det som att platsen begränsar barnen i deras upptäckarglädje.  

  Denise berättar att när barnen går på led utnyttjas tiden lite olika. Är man i stadsmiljö 

är det mycket fokus på trafiksäkerhet, medan när man är i ett elljusspår är det mer fritt. I 

elljusspår kan det bli att barnen får öva matematiska begrepp som första, andra osv. genom 

att de exempelvis får springa till andra stolpen och vänta där eller leka följa John, inte rakt 

fram utan att man går zick-zack med mera. Barnen har siffror på sina västar som 

pedagogerna använder för att hitta på olika aktiviteter tillsammans och för barnen. Ofta blir 

det matematik som kommer in med hjälp av dessa siffror som till exempel hitta barnet som 

har en femma på sin väst eller håll den kompisen som har tre plus fyra på sin väst.      

 

Barnens inflytande och delaktighet 
Platsen som förskolebussen åker till bestäms efter barnens intresse, de får vara med och 

rösta om vart man åker ibland, den omröstningen sker då på fredagen inför den kommande 

veckan. Indirekt bestäms platsen utifrån projektet som de jobbar med och Denise 

återkommer till flexibiliteten om vart man åker och vilka aktiviteter som planeras. Hon 

menar att pedagogerna lyssnar mycket på barnen och att det är dom som bestämmer vart 

man ska åka.   

Vill barnen ta med egna leksaker finns det möjlighet att göra detta, men det sker inte 

speciellt ofta och Denise fortsätter berätta att  
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[...] vi avråder från att ta med eftersom de försvinner eller tappar bort eller bråkar om de [...] 

När ett barn tar med leksaker eller gosedjur sker det oftast vid inskolningen för att skapa 

en trygghet. Ibland brukar de ha leksaksdagar på förskolbussen då barnen får ta med sina 

egna leksaker.   

Vid matsituationen får ett barn ibland hjälpa till att duka tillsammans med en pedagog. 

De andra barnen får då sitta och prata med varandra och på så sätt öva på turtagning och att 

lyssna. Denise berättar att barnen gärna pratar samtidigt och högt så det är ett ständigt 

pågående arbete att se till att barnen får lyssna och vänta på sin tur. 

Avslutningsvis berättar Denise att pedagogerna reflekterar mycket tillsammans med 

barnen om vad som hänt under dagen och detta sker hela tiden.   

Teoretisk analys av intervju med Denise 

Didaktiska möjligheter och begräsningar 

Gustafson och van der Burgt tar upp i sin studie att barnen på den mobila förskolan 

behöver lära sig många olika regler och säkerhetsaspekter (2015, s.203). Detta tar Denise 

upp i intervjun, att det är många regler kring säkerheten på den mobila förskolan. Både när 

det gäller trafiken och vid olika platser. Enligt Knight ger utomhuspedagogiken barnen 

förmågor som självkontroll och att anknytningen till andra människor ökar eftersom 

barnen känner trygghet i utomhusmiljön där de vistas (2009, s.37-39).  

Knight menar att det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder när man talar om 

utomhuspedagogik (2007, s.16-17). Denise menar att vädret inte spelar roll eftersom dom 

åker i alla väderlekar, men berättar att förskolebussen har restriktioner att inte åka om det 

är snöstorm eller blixthalka. Annars är barnen och pedagogerna ute i alla väder. Vid dåligt 

väder eller om bussen går sönder berättar Denise att det gäller att vara flexibel i sin 

planering. Bronäs och Runebou menar att när pedagogen måste tänka om och ändra i sin 

planering kallas det för perspektivskifte, att man måste vara flexibel både i verksamheten 

och hos pedagogerna (2010, s.42).  

En av frågorna i intervjun handlade om de ämnen som finns i läroplanen för förskolan, 

vilka Denise anser att man får in i den mobila förskolan. Utomhuspedagogiken kan ses 

som ett multi-komplext begrepp genom att det inte enbart är naturkunskap som det handlar 

om. Eftersom man är ute i naturen som är skiftande och levande får man in alla olika 

ämnen i dess pedagogik (Klaar & Öhman, 2013, s.54; Szczepanski & Dahlgren, 2011, 

s.42). 

Flexibilitet är ett återkommande begrepp som Denise använder sig av under intervjuns 

gång när det kommer till planering av verksamheten. Enligt Bronäs och Runebou är det 

kooperativa lärandet en del av undervisningskonsten och är ett samarbete mellan 

pedagoger och barn. Det gäller för pedagogerna att var flexibla och lyssna till barnen men 

att även barnen lyssnar till pedagogerna (2010, s.39-40). Denise berättar att pedagogerna 

planerar den kommande veckan på fredagarna men att det är en flexibel planering som 

sker. När pedagogerna planerar sin verksamhet är det viktigt att ta hänsyn till de didaktiska 

frågorna vad, hur, varför och för vem. Planerar man utifrån dessa frågor och reflekterar 

över dem får man en bild av vad man har för mål med aktiviteten (Liberg, 2014, s.340; 

Sheridan, 2009, s.6-7). Denise berättar i intervjun att hela planeringen bygger på barnens 

intresse, om det inte är något som pedagogerna anser vara intressant som kan kopplas till 

projektet som för tillfället är aktuellt. Bronäs och Runebou menar att när man tar tillvara på 

barnens intresse i planeringen använder man sig av en del av den didaktiska triangeln med 

dess syn på relationerna mellan pedagog, barn och ämnet (2010, s.84-87).  
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Barns inflytande och delaktighet 

En av grundstenarna i den mobila förskolan är att barnen blir erbjudna varierande lek och 

lärmiljöer där platserna ska kunna upplevas med hela kroppen och alla sinnen (Hellman & 

Sunnebo, 2009, s.29). Enligt Denise har dom inte några favoritplatser som de åker till utan 

att alla platser ger olika läranden. I Meyer Orsén studie framkom det att när barnen fick 

möjlighet att åka till olika platser utvecklade de sitt språk och sin förståelse för andra 

sammanhang än de som fanns i deras närmiljöer, vilket barnen får i den mobila förskolan 

(2013, s.24). Denise ser de olika platserna man åker till som en stor tillgång för barnens 

lärande då de får tillgång till olika lärmiljöer. Hon anser att man lättare kan ta tillvara på 

barnens intresse eftersom man har en mobil verksamhet. Under intervjun ger Denise mig 

ett exempel på att när de i den mobila förskolan åker till en lekplats dröjer det kanske en 

timme innan barnen ledsnat på den färdiga lekmiljön och beger sig in i buskarna och leker 

där istället. Detta upplever Denise som att barnen inte utmanas tillräckligt i lekplatsens 

miljö. Enligt Knight är leken utomhus ofta initierad av barnen själva och bestäms därefter. 

Barnen utmanar sig efter sin motoriska förmåga varefter de leker och det i sin tur leder till 

att barnen utvecklas motoriskt i sin egen takt(2009, s.32). 

  I Björklids rapport om miljöns betydelse för lärandemiljöer tas det upp att 

utomhuspedagogik är upplevelser som sker direkt i en autentisk miljö, att lärandet är ett 

samband mellan platsen, ett aktivt deltagande och materialet (2005, s.146). När barnen får 

vara med och bestämma till vilken plats man ska åka till, sker detta utifrån barnens 

intressen. Denise påpekar dock att indirekt utgår man från projektmodellen där barnens 

intresse redan är kartlagt när platsen väljs, men att det gäller att vara flexibel i sin 

planering. Kopplar man detta till det pragmatiska synsättet på lärande så gäller det att man 

fokuserar på innehållet i en viss situation samt vad man kan få ut av händelsen (Klaar, 

2013, s.51; Säljö, 2014, s.289). 

Tillvaratagande av tiden 

Denise anser att pedagogerna i den mobila förskolan inte behöver ha några raster eftersom 

miljön gör att man får det lugnt i alla fall. Forskningen kring den mobila förskolan visar att 

det är en av aspekterna med den mobila pedagogiken, att man har närvarande pedagoger 

hela tiden ger barnen full vuxennärvaro (Hellman & Sunnebo, 2009, s.28-29). 

Barnen lär sig att de får lov att sitta stilla och vänta på sina platser tills någon av 

pedagogerna berättar att de får knäppa loss sig eller resa sig från säten. Barnen övar sig att 

vänta även när de står på led för att få kliva på förskolebussen för att underlätta 

påstigningen. I likhet med detta tar Gustafson & van der Burgt upp att mobila förskolebarn 

får träning i just detta med att vänta och sitta stilla (2015, s.206). 
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Diskussion  

I avsnittet nedan kommer vi att diskutera våra resultat och analyser. Vi har valt att dela upp 

det i två avsnitt, ett för observationerna samt ett för intervjuerna. Innan  

resultatdiskussionen kommer vi att diskutera metoderna som vi valt att använda. I 

diskussionen kommer vi att återkoppla till våra frågeställningar som är följande;  

1; Vilka möjligheter och begränsningar finns det för didaktiska val i den mobila 

förskolemiljön? 

 

2; Hur skapas möjligheter för barnens delaktighet och inflytande i den mobila 

förskolan? 

 

3; På vilket sätt tar pedagogerna vara på tiden som ges i de olika sammanhangen i den 

mobila miljön? 

Metoddiskussion av observation 

När vi gjorde våra observationer på förskolebussarna valde vi att utgå från samma 

observationsunderlag för att i empirin kunna se likheter och skillnader. Vi hade stor 

användning av vårt observationsunderlag då vi hade gemensamma utgångspunkter. Detta 

gjorde att vi lättare kunde kategorisera det vi såg och placera in det under rätt tema. Men i 

våra teoretiska analyser på observationen har vi ändå valt att lägga fokus på olika delar då 

förutsättningarna inte varit de samma. Vi hittade olika saker vi ansåg vara relevanta för vår 

studie och därför belyste vi olika delar men även de likheter vi såg. Den empiri som vi fått 

med oss är situationsbunden men vårt fokus har varit att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar.  

  Vi upplevde det som att det var svårt att stå vid sidan av och bara vara en observatör 

som inte är delaktig i det som sker. Detta för att vi har vana av att var aktiva i 

verksamheten då vi haft verksamhetsförlagd utbildning på förskolor. Vi var alla med under 

observationsdagen, på två av tre förskolebussar. På grund av platsbrist i den tredje 

förskolebussen var det endast möjligt för en av oss att följa med och observera en dag. En 

av oss förde fältanteckningar under observationsdagen, det var även den personen som 

sedan gjorde analysen för den aktuella förskolebussen. Efter observationen gav vi varandra 

feedback och reflekterade över vad som skett under dagen, för att se om vi har fått syn på 

samma saker. Feedbacken som vi gav varandra efter observationsdagen var för att 

pedagogerna pratat med oss under dagens gång och bland annat berättat varför dom gjort 

på ett visst sätt i en viss situation. Eftersom vi varit tre personer under två av 

observationerna kunde vi då säkerställa att det den ansvariga sett var uppfattat korrekt, 

Problemet där den observerande var ensam var att när barngruppen delade på sig var den 

observerande tvungen att välja vilken del av barngruppen som skulle följas. Men det 

positiva var att pedagogerna endast kunde prata med en person som var observerande.  

  Under den diskussionen reflekterade vi även över vår närvaro, hade dagarna sett olika 

ut och hade barnen haft lika mycket fri lek om vi observerat förskolebussarna under en 

längre tid? Gjorde pedagogerna ett aktiv val när de valde att barnen skulle leka fritt? 

Resultatdiskussion av observation 

Didaktiska överväganden 

Vi kunde se att pedagogerna organiserar verksamheten på snarlika sätt, vi anser att 

pedagogerna har en medvetenhet och erfarenhet om hur verksamheten kan påverkas av 

yttreomständigheter i den mobila miljön. Det vi såg var att pedagogerna fick avgöra vart 
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barngruppen skulle gå när förskolebussarna kom fram till de olika platserna, detta på grund 

av de rådande yttreomständigheter. Det kan tolkas som om pedagogerna gör dessa 

didaktiska val utifrån deras tidigare erfarenheter.  

Vi kan inte säkerställa att pedagogerna utgick från didaktiska planeringar under våra 

observationer men vi får förmoda att exempelvis experimentet utgick ifrån en sådan. 

Pedagogerna uppfattas som flexibla i sin planering då de tar tillvara på barnens intresse 

vilket blir synligt då barnen får avgöra vilken aktivitet som ska ske. Det vi får funderingar 

kring är om det är ett medvetet didaktiskt val från pedagogernas sida då barnen får välja 

vad de vill göra eller om det är lättare att låta barnen leka fritt. Detta tror vi skulle 

synliggöras om observationen skulle ske under en längre tid. 

Vi upplever att både barn och pedagoger har många olika oskrivna regler när det 

kommer till säkerheten på den mobila förskolan. Barnen är inne i rutinerna som gäller på 

förskolebussen och gör saker per automatik, som att sitta på sina förutbestämda platser 

eller inte knäppa loss bältet innan chauffören säger till att man får knäppa loss sig. Känslan 

av dessa regler är att barnen blir som robotar när man skriver om det men samtidigt kan 

man se att barnen är ansvarstagande om sina ägodelar. Detta är något som den intervjuade 

föräldern upplever med sina barn, att barnen blir mer självständiga och tar mer ansvar.  

Barns delaktighet och inflytande 

Under våra observationer på de tre olika förskolebussarna har vi sett både likheter och 

olikheter i verksamheterna. De aktiviteter som framförallt observerats är den fria leken ute 

i naturen. Det gemensamma för alla tre förskolebussarna är att barnen får leka fritt under 

dagen men att den fria leken är organiserad på olika sätt. Frågan som vi ställer oss är om 

den frialeken verkligen är fri. Kommer alla barns intresse fram i den fria leken och mår alla 

barnen bra av att leka fritt? Skulle pedagogiskt styrda aktiviteter vara att föredra för de 

barn som har svårt med lekregler eller andra ostyrda aktiviteter. Några av de observerande 

pedagogerna var aktiva i barnens lek som medlekare medan andra var ointresserade av vad 

barnen lekte. När en pedagog är aktiv som medlekare kan man upptäcka konflikter eller 

föra leken vidare tillskillnad från när en pedagog står och är inaktiv en bit ifrån. Det som är 

positivt med att observera leken är att pedagogen låter barnen leka fritt men kan gå in och 

stötta upp om behovet uppstår. Vi menar att när pedagogerna är närvarande får de en 

tydligare bild av vad barnens lek handlar om och kan då ta tillvara på barnens intresse för 

att skapa lärtillfällen. Men även upptäcka om det förkommer konflikter i leken eller 

utfrysningar mellan barnen. 

Tillvaratagande av tiden 

Det gemensamma för alla observationer är att pedagogerna inte har några raster under den 

tid vi är med och observerar. Detta tror vi beror på att pedagogerna inte har behovet av att 

ha rast eftersom de tillbringar mycket av deras arbetstid ute i naturen. Verksamheten blir 

inte lidande av att pedagogerna tar raster, detta medför att barnen får de vuxnas närvaro 

under hela dagen.  

Ytterligare en gemensam aspekt på två av tre förskolebussar är att pedagogerna 

uppmuntrar barnen till samtal under bussfärden. Pedagogerna visade intresse för vad 

barnen såg och utmanade deras matematiska tänkande. Men eftersom det inte finns en 

pedagog vid varje bord i förskolebussen, undrar vi hur alla barnen får utrymme för att 

uttrycka sina funderingar och bli sedda. Hur påverkas barnen av pedagogernas val av 

sittplats, sätter sig pedagogerna vid de barn som är utmanande beteenden?  

Vidare såg vi hur pedagogen utmanade barnen med matematiska övningar när de gick 

från förskolebussen till en grotta. Upplevelsen från denna situation är att barnen tycker om 
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att få utmaningar istället för att gå tysta på ett led. Detta kan ses som en möjlighet till att 

öva på barnens grovmotoriska utveckling, att man gemensamt gör övningar som främjar 

eventuella motoriska reflexrester.  

Metoddiskussion av intervju 

Vi valde att ha en tematisk intervju med utgångpunkt från en intervjuguide. Intervjuguiden 

var omfattande med flera underrubriker, detta för att få in mycket empiri samt för att svara 

på våra frågeställningar. Under våra teoretiska analyser har vi valt att lägga tyngd på olika 

delar då respondenterna har valt att prata mer eller mindre om de olika temana. Då en av 

respondenten som vi har haft kontakt med blev sjuk fick en annan pedagog bli intervjuad i 

stället. Detta var ett hastigt beslut under morgonen och vi vet inte om personen i fråga har 

tagit del av intervjuguiden i förväg. Denna intervju blev ca en halvtimme lång och vi 

diskuterade i efterhand om detta kan ha blivit påverkat av att hon inte var förbered på 

intervjun. Vi har diskuterat detta och kommit fram till att det optimala hade varit att 

komma tillbaka vid ett senare tillfälle när den tilltänka respondenten var frisk.  

  Föräldern som vi intervjuade har ett stort intresse för den mobila förskolan och har 

engagerat sig i att få behålla förskolebussen på den aktuella förskolan. Valet av att 

intervjua en förälder gjorde vi för att få en bredd till vår studie samt få ett annat perspektiv, 

föräldraperspektivet, på den mobila förskolan.   

Resultatdiskussion av intervjuer 

Didaktiska möjligheter och begränsningar  

Säkerheten kring den mobila verksamheten medför både möjligheter och begränsningar ur 

ett didaktiskt perspektiv. Pedagogerna har en möjlighet att på ett konkret sätt visa och lära 

barnen om trafiksäkerhet genom att de vistas i den miljön. Vi ser det som en didaktisk 

möjlighet men även att det är en begränsning då barnen och pedagogerna måste ta hänsyn 

till trafiken. Det som vi har sett i de olika intervjuanalyserna är att det finns ett stort 

säkerhetstänk bland pedagogerna på den mobila förskolan. Det gäller allt från 

trafiksäkerhet till den miljö som barnen vistas i. Detta är även något som den intervjuade 

föräldern reflekterar kring när barnet skulle börja på den mobila förskolan. Barnen är väl 

medvetna om vilka regler som gäller för de olika platser som de besöker samt vad de får 

göra ombord på bussen. Barnen kommer in i verksamhetens rutiner fort vilket också 

föräldern bekräftar i intervjun, föräldern upplever att barnet tänker mer på säkerheten när 

de är ute i skogen under fritiden.  

   En annan aspekt på säkerhet för barnen är de reflexvästar som de har på sig under 

dagen. I våra intervjuer har det framkommit att pedagogerna väljer aktivt att använda 

reflexvästarna på barnen. Detta för att pedagogerna ska kunna få en överblick vart barnen 

befinner sig samt att de använder reflexvästarna till att utmana barnen i deras matematiska 

utveckling. Pedagogerna ser reflexvästarna som ett pedagogiskt material eftersom de 

utnyttjar dessa med att skriva siffror på dom, detta är en möjlighet som pedagogerna tar 

tillvara på. Det framkom dock att pedagogerna på en av förskolebussarna valt att inte 

använda sig av reflexvästar då de inte ansåg det vara nödvändigt, de såg inte andra 

möjligheter till att använda sig av reflexvästarna än för att synas i trafiken. Vi ser dessa 

aktiva val som didaktiska överväganden som pedagogerna gör med deras erfarenheter och 

kunskaper om de olika miljöerna där verksamheten bedrivs.   

   Ett övervägande som pedagogerna ställs inför är väderleken som kan påverka om det 

är lämpligt att åka iväg med förskolebussen. Det är upp till var och en av de chaufförer 

som kör förskolebussarna att bestämma om hen är bekväm med att köra eller om 
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verksamheten blir förlagd till den stationära förskolan. Vi menar att pedagogerna besitter 

en medvetenhet och kunskap om de omständigheter som finns i den mobila miljön, vilket 

är det didaktiken handlar om.  

Förskolebussarna är utformade på samma sätt vilket medför att det finns begränsningar 

som pedagogerna måste ta hänsyn till i exempelvis matsituationen. Utrymmet är begränsat 

vilket leder till att det är pedagogerna som får lägga upp och servera maten till barnen som 

sitter stilla på sina platser i förskolebussen. Pedagogerna har inte utrymme till att ändra 

denna rutin eftersom att det är trångt där maten serveras. Det vi funderar kring är hur 

mycket barnen får bestämma över vad de vill äta samt hur mycket de vill äta, i nuläget är 

det pedagogerna som bestämmer över hur mycket som läggs upp och vad som läggs upp på 

tallrikarna.  

Både pedagogerna och föräldern menar att en fördel med den mobila förskolan är att 

barnen får en möjlighet att se olika miljöer som berikar deras omvärldsbild. När 

pedagogerna planerar sina verksamheter kan de utgå från de olika teman som arbetas med 

just nu och välja att besöka platser med anknytning till temat. Detta gör att verksamheten 

får möjlighet att fördjupa sig i barnens intressen här och nu.   

Barns inflytande och delaktighet 

Barnen på den mobila förskolan har möjlighet att vila när de känner att de behövs. Resan 

med förskolebussen till och från en plats blir chans till avkoppling och reflektion. Har ett 

barn behov av att vila under dagen finns det möjlighet till det, det kan ske ute i naturen 

eller på förskolebussen. Föräldern berättar i intervjun att hen upplever att barnet efter 

förskoledagens slut är piggare och har mer energi än när det gick på en stationär förskola. 

Vår uppfattning är att behovet av vila är mindre i den mobila verksamheten eftersom 

ljudnivån är lägre och barnen vistas utomhus större delen av dagen.  

Alla de intervjuade pedagogerna kommer tillbaka till ordet flexibilitet när det handlar 

om planeringen i den mobila förskolan. Vi anser inte att vi kan styrka det pedagogerna 

säger i intervjuerna angående flexibiliteten. Detta skulle vi då behövt att studerat närmare 

med exempelvis barnintervjuer och vidare observationer under längre tid. Barnens intresse 

tas tillvara, men vi fick inte fram i våra intervjuer om hur det påverkar den didaktiska 

planeringen i den mobila förskolan. 

Pedagogerna lyfter fram att det är barnens intresse man framförallt utgår ifrån när 

planeringen görs. Barnen är både delaktiga och har inflytande över planeringen genom att 

barnen får vara med och demokratiskt rösta om vad som kommer att ske. Det vi ställer oss 

kritiska till är hur demokratisk röstningen är. Tar man hänsyn till vilken maktposition 

barnet har i barngruppen, är det den som syns och hörs mest som de andra barnen går efter. 

Är det demokratisk om alla räcker upp handen för att kompisen räckte upp handen. 

Vidare forskning 

Vi anser att vidare studier i den mobila förskolan kan göras och det är ur många olika 

aspekter som man kan utgå ifrån. Något som vi anser skulle vara intressant att följa upp är 

hur föräldrar ser på den mobila förskolan, att göra en bredare studie med en sådan 

utgångspunkt. I naturen finns det inga könsstereotypa miljöer som det kan finnas på 

traditionella förskolor, där det ofta finns exempelvis dockvrå eller bygghörnan.  Detta kan 

vara intressant i ett genusperspektiv att studera vidare. 

  Vi upplever att det finns en skillnad i verksamheten när barnen är ute varje dag med 

förskolebussen och när de är ute var fjärde vecka. Skillnaden som upplevs är att den 
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förskolebuss där barnen är ute var fjärde vecka mer är som en utflyktsbuss än som en 

mobil verksamhet. 
 

Konklusion 

Barnen på den mobila förskolan har ett inflytande över de aktiviteter som sker under 

dagen. Både i intervjuerna och i observationerna har vi uppmärksammat att pedagogerna 

på olika sätt gör barnen delaktiga i verksamheten. Under våra observationer synliggjordes 

detta i viss mån, vi kan inte vara säkra på att de är barnens intressen som tas tillvara på när 

det var mycket fri lek i naturen. För att kunna säkerhetsställa att det är barnens intressen 

som styr verksamheten skulle det behövas fler observationer och möjligtvis barnintervjuer. 

Vi tänker oss att vidare studier kan vara att fokusera mer på barnens delaktighet i den 

mobila förskolan, att undersöka hur mycket barnen får bestämma och på vilket sätt.  

  Det är inte bara under styrda pedagogiska aktiviteter som tiden tas tillvara på, utan 

under hela dagen. Pedagogerna har en medvetenhet om den ‘dötid’ som finns och gör det 

mesta av situationen men att det är väldigt olika mellan förskolebussarna. Exempel på 

dessa situationer är när pedagogerna samtalar med barnen under bussfärden eller ger 

uppdrag till barnen när det förflyttar sig gående från plats a till b. 

Flexibilitet är något som är återkommande under både intervjuer och observationer. Det 

vi kommit fram till är att den mobila förskolan är styrd av regler och säkerhetsaspekter 

som pedagogerna ska förhålla sig till. En fråga vi ställer oss är, hur flexibla kan då 

pedagogerna vara? Pedagogerna lyfter flexibilitet som en viktig del av verksamheten, man 

måste kunna ändra sig snabbt när det oförutsägbara händer. Det som vi har kommit fram 

till i denna studie är att verksamheten i den mobila miljön är flexibel och pedagogerna är 

väl medvetna om de didaktiska val som de gör under dagen. Verksamheten bygger på ett 

förtroende mellan pedagogerna, barnen och föräldrarna. Det fanns ett stort motstånd när 

förskolebussarna introducerades men vår uppfattning efter studien är att i nuläget är både 

föräldrar och pedagoger positiva till denna verksamhet. Det finns inga större begränsningar 

till vad verksamheten har att erbjuda barnen utan det handlar mer om att prioritera vad 

förskolebussen ska ta med just denna dag. Vi upplever att barnen på den mobila förskolan 

har större möjligheter att se och uppleva saker i sin hemstad än barn på en stationär 

förskola.   

 

 

Till sist vill vi tacka vår handledare Katarina Gustafson som kommit med synpunkter, 

uppmuntran och förslag på hur vi kan gå tillväga med upplägget på denna studie. Vi vill 

även tacka de personer som ställt upp på intervjuer, alla de barn och övriga pedagoger som 

varit närvarande under våra observationer. 
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Bilaga 1 

Samtyckesblankett 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien, som kommer att handla om den mobila förskolan. Om den vardagliga verksamheten samt 

de val som pedagogerna står inför i den mobila miljön. Studien kommer att utföras inom ramen för 

ett självständigt arbete. Studien utförs av Caroline Olsson, Elin Larsson och Jessica Lindblom som 

går sista terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

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

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

observeras i sin förskolemiljö. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har 

uppfattat mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

 

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

deltagarna inte kan identifieras.  

 

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

frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

 

 

Barnets namn: …………………………………………….  

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum   

 

 

....................................................................... ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

 

Blanketten lämnas till ansvarig pedagog 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till berörda förskolor och vårdnadhavare 

 

Vi är förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har 

påbörjat ett självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

 

Studien kommer att handla om hur en dag på den mobila förskolan kan se ut och vilka 

olika pedagogiska val som pedagogerna ställs inför i den mobila miljön. Vi kommer att 

intervjua pedagogerna samt observera verksamheten.  

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barn under en dag på förskolan. Vi 

kommer att samla in data genom att observationer och intervjua pedagogerna. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under Mars månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt 

att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av 

studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt 

att delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och skickar 

in den i bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att 

kontakta oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: XXX  

 

Uppsala den 26 februari 2016 

 

Caroline Olsson 

Elin Larsson  

Jessica Lindblom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jessica.lindblom.7133@student.uu.se
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Bilaga 3 

Intervjuguide till förskollärare 

 

Uppvärmnings frågor 

Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

Hur länge har du jobbat på den mobila förskolan? 

Vad var det som lockade dig till den mobila förskolan? 

Hur ser en vanlig dag ut på den mobila förskolan? 

 

Utmaningar 

 Rutiner 

  regler 

raster för pedagoger 

basala behov- mat, vila, kläder, toa 

 Väder 

  Flexibilitet 

 Sjukdomar 

  Barn- på bussen, smittorisken 

  Pedagoger- vikarier 

 Bussen skick 

  Förskolelokal- omplanering 

 Platsen 

  Vid upptagen 

 Förvaringsutrymmen 

  Vad prioriteras att ta med 

 

Ämnes didaktik 

Ämneskunskap 

Estetik, IKT, matte, språk, naturvetenskap 

rekvisita 

 Pedagogisk dokumentation 

  Praktiskt i verksamheten 

 Tematiskt arbetssätt 

  Praktisk i verksamheten 

 Material 

  Pyssel 

  Lekredskap 

 Barngruppen 

  Lärdomar-annat lärande än på stationär förskola 

  



 

59 

 

Pedagoger 

  Reflektions tid 

  Planerings tid 

 

Aktivitet/platser 

 Barns inflytande och delaktighet 

  vart bussen åker 

  Vem väljer 

  Vad kommer först, plats eller aktiviteten 

  förbereder barnen 

 Grovmotorik kontra finmotorik 

  Fysiska aktiviteten 

 Under buss färden (medveten eller omedveten) 

  Hur tiden utnyttjas 
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Bilaga 4 

Intervjuguide till förälder 

 

Vilken syn på den mobila förskolan 

Vilka vinster och nackdelar finns det 

Erfarenheter om mobila förskolan 

Säkerhetsaspekter 

Utflykter/olika platser varje dag 

Ute vistelse 
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Bilaga 5 

Observationsunderlag 

 

Aktiviteter 
Pedagogiska styrda aktiviteter, Hur, Vilka, Tid 

Tid 

Tas tiden tillvara på? Dötiden? vid mat, gå på led, bussåkning, på och avstigning av bussen. 

Lek 

Fri lek- kontra pedagogiska aktiviteter? 

Barn 

Tar de tillvara på barnens intressen/ inflytande 

 

 


