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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att förstå barnens upplevelser av världen som den kan framträda i mobil 

förskola. Målet var att identifiera barnets subjektiva upplevelse utifrån ett fenomenologiskt teoretiskt 

perspektiv. Studien bygger på att forskaren själv försöker sätta sig in i barnets perspektiv med hjälp av 

fältstudier, Leuvens skala av välbefinnande och engagemang, semistrukturerade intervjuer och IPA- 

inspirerad analysmetod.  

Studiens resultat visar att barn som deltar i den mobila förskolans verksamhet gärna berättar om sina 

olika upplevelser, från olika miljöer som de besöker. Barnen berättar och beskriver detaljer av det 

upplevda, som i denna studie ses som olika fenomen, arena för rörelse, arena för samspel, arena för 

förståelse, arena för känslor, arena för möjligheter och arena för fantasi. Arenorna tyder på att barnen i 

sina upplevelser utvecklar förståelse i sin livsvärld. Det kan beskrivas som att deras upplevelser har 

bidragit till kunskapsbildning och det kan tolkas som att barnen förnimmer olika upplevelser, att det 

påverkar deras utveckling och lärande.  
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Förord 

Synen på barns lärande och meningsskapande har förändrats över tid och barnets ställning och position 

varierar beroende på vilken syn vuxna har på barnet. Min studie utgår från det enskilda barnets 

upplevelse att gå i en mobil förskola. 

Mitt intresse för barns tankar och funderingar startade redan i tidig ålder då jag var barnvakt till 

traktens barn. Ofta dröjde jag mig kvar en stund för att diskutera med barnens föräldrar om 

pedagogiska frågor och funderingar om barnens upplevelser. Under samma tid kom jag i kontakt med 

den danske filosofen Sören Kierkegaard som också påverkade mina funderingar om barns lärande.  

Min första kontakt med förskola var 1978 när jag utan utbildning på nåder fick möjlighet att vikariera 

på ett då 50-år gammalt daghem med dåtidens pedagogiska upplägg. Där utvecklades ytterligare mitt 

intresse för vad barnen verkligen upplevde men också vilka möjligheter barnen har att påverka sin 

vardag.  

Jag utbildade mig först till barnskötare och sedan förskollärare och blev klar 1982. Under mina 

yrkesverksamma år som pedagog, förskolechef, rektor och utbildare har intresset, att förstå barnens 

upplevelser stärkts. När jag senare arbetade med analysverktyget SIQ´s modell för 

verksamhetsutveckling och Utmärkelsen svensk skola som bygger på uppföljning, utvärdering och 

analys samt med uppdrag att granska verksamheter och utbilda i hela landet, utvecklades mina tankar 

ytterligare om barns lärande.  

I mitt uppdrag som kvalitets- och utvecklingschef har jag idag det övergripande ansvaret för den 

pedagogiska utvecklingen utifrån förskolans läroplan (Skolverket 2010) och det systematiska 

kvalitetsarbetet. Jag leder förskollärarnätverk och ger stöd till organisationens förskolechefer i olika 

pedagogiska frågor. Jag har utvecklat en kollegieutvärdering, en granskningsmodell som bygger på 

observationer och analys som ger pedagoger inom en organisation möjlighet att utvärdera varandras 

pedagogiska arbete och angreppssätt i förhållande till läroplanens målområden. Med utgångspunkt 

från Konventionen om barnets rättigheter (Hammarberg, 2006) och mina tidigare erfarenheter och 

intressen har jag valt att fokusera denna studie på barn som går i mobil förskola.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare docent Ingrid Engdahl vid Stockholms universitet som 

har stöttat, kritiskt granskat och varit behjälplig under hela processens gång. Med stort tålamod, 

tydlighet och professionell avvägning har jag fått stor frihet men också tydliga ramar för att utveckla 

studiens alla delar. Saknaden kommer att kännas stor utan de intressanta och fördjupade 

diskussionerna och de generösa litteraturbidrag jag haft tillgång till.  

Jag vill också tacka alla mina kurskamrater och arbetskamrater som både stöttat, hejat på och varit 

behjälpliga på olika sätt. Sist men inte minst vill jag tacka min familj och särskilt min man som funnits 

vid min sida, uppmuntrat mig och gett mig stöd och hjälp med stort tålamod under arbetets gång. 

Eva Meyer Orsén 
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Inledning 

Förskolans läroplan och Konventionen om barnets 

rättigheter 

När den första läroplanen för förskolan kom tydliggjordes förskolans uppdrag att fokusera på barns 

lärande och utveckling som är kopplat till olika mål och ämnesområden. En del i läroplanen handlar 

om barns inflytande där det uttrycks att barnen ska få möjlighet att påverka både miljö och 

verksamhetens innehåll (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Skolverket, 2010). Barns möjlighet att 

påverka sin situation lyfts även fram i Konventionen om barnets rättigheter artikel 12. Där står att 

barns röst ska bli hörd och tas hänsyn till i förhållande till barnets ålder och mognad och att barnet ska 

få möjlighet att fritt få uttrycka sina åsikter (Hammarberg, 2006). Forskare menar att det finns vissa 

försvårande omständigheter för att artikel 12 ska kunna förverkligas eftersom det förväntas att barnen 

får möjlighet till ett reellt inflytande. Det kan upplevas som svårt att nå upp till om barn och vuxna har 

olika åsikter. Det finns olika åsikter om barns förmåga att berätta och hur tillförlitliga deras berättelser 

är. Arnér och Tellgren (2006) belyser att ett barn måste känna trygghet och tillit till den som intervjuar 

för att våga berätta om sina upplevelser. Synen på barn påverkar hur de vuxna förhåller sig, det kan 

direkt påverka om de ger barn möjlighet att delta och vara aktiva i beslutsfattande (Hägglund, 2014). 

Men hur ser forskningen ut i förhållande till dessa två styrande dokument? Är det barnens röst som 

hörs och vilken hänsyn tas till deras åsikter?  

Mobil förskola 

Mobil förskola kompletterar en fast förskola med verksamhet för barn i 1-5 års ålder. Det är en 

specialdesignad buss anpassad för förskoleverksamhet, i första hand avsedd för de äldre 

förskolebarnen. Verksamheten pågår varje dag mellan 9-15 och är tänkt som ett verktyg för att erbjuda 

barn olika pedagogiska rum, det vill säga olika platser för att uppleva och lära känna sitt närområde, 

sin stad och natur. Barn och pedagoger färdas i cirka 30 minuter för att sedan ha pedagogisk 

verksamhet på exempelvis ett museum, bondgård, brandstation, djurpark, lekpark, bibliotek eller 

friluftsområde.  

Bussen är utrustad med enklare mottagningskök, toalett och förvaringsutrymmen för bland annat 

kläder och pedagogiskt material. Den hemlagade maten som serveras under dagen hämtas på den fasta 

förskolan och förvaras i värmeskåp. Förutom möjlighet att besöka obegränsat antal pedagogiska rum 

finns möjlighet för lugnare aktiviteter och samvaro i bussen. Sittplatserna är placerade mot varandra i 

olika grupper med bord som ger möjlighet till gemensamma aktiviteter. Det finns rutiner utarbetade 

för att upprätthålla säkerheten och varje barn har sin egen plats med bilbarnstol och säkerhetsbälte. De 

barn som behöver omsorg före och efter den mobila förskolans verksamhet börjar och avslutar dagen 

tillsammans med sina pedagoger i avsedda lokaler på den fasta förskolan (Gustafson & van der Burgt, 

2015; Hellman & Sunnebo, 2009).  

Den första mobila förskolan i Sverige startade 2007 i en av Stockholms förorter. Liknande verksamhet 

har sedan anammats av flera kommuner i Sverige både som pedagogiskt verktyg men också som en 
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möjlighet att lösa bristen på förskoleplatser. Antalet mobila förskolor har ökat i Sverige och 

betydelsen av dess verksamhet har börjat intressera både forskare, politiker och professionen inom 

förskolans verksamhet. Mobil förskola har dessutom kommit att spela en viss roll i diskussionerna om 

hur man kan utveckla nya angreppssätt för barns lek, lärande och utveckling. Den mobila förskolans 

ursprungliga mål var att ge pedagoger ett verktyg för att kunna erbjuda barn nya spännande miljöer för 

att utforska och uppleva (Gustafson, m.fl., 2015; Hellman, m.fl., 2009). 

Barns upplevelser 

I en studie från 1997 där ungdomar har intervjuats om sina minnen och upplevelser av förskolan 

menar Strander, att de i första hand minns och beskriver sina upplevelser i relation till sina kamrater 

och att leken hade en särskild betydelse för dem. Det kan innebära att de vuxnas betydelse har spelat 

mindre roll men samtidigt belyses betydelsen av de vuxnas syn på det enskilda barnet ” först och 

främst att bli förstådda som den person som de är” (Strander, 1997, s. 181). Vad upplever barnet som 

går i mobil förskola? Utgår den mobila förskolans verksamhet från barnets perspektiv och deras 

utveckling och lärande eller utgår den från ett vuxenperspektiv?  

Utifrån dessa funderingar framstår denna studie som viktig och aktuell för att sätta barnets perspektiv i 

främsta rum. Jag kommer inledande att beskriva tidigare forskning och teoretiska perspektiv på barns 

utveckling och lärande. Sedan gå på djupet och undersöka det enskilda barnets upplevelse av mobil 

förskola och utgå från ett fenomenologiskt teoretiskt perspektiv utifrån barnets upplevelse och 

livsvärld. 
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Tidigare forskning 

Mobil förskola 

Det har börjat forskas kring mobil förskola. Det finns några uppsatser, en vetenskaplig artikel och en 

forskningsstudie genomförd 2013 av ett forskarlag i Australien. Forskarlaget studerade hur mobil 

förskola har påverkat skolresultatet och hälsan för de barn som bor i de mest avlägsna områdena. 

Slutsatsen var att vistelsen i den mobila förskolan har förbättrat det enskilda barnets utveckling i 

jämförelse med de barn som inte fått den möjligheten. De har dessutom sett resultat vad gäller hälsotal 

både vad gäller barnen och deras mödrar. Studien kvantifierade effekterna med hjälp av svenska Early 

Development Index som det primära effektmåttet av tillgänglighet, närvaro och kvalitet på 

uppföljningsåtgärder för utveckling och skolberedskap (Nutton, 2013). 

En förstudie har genomförts i Sverige där syftet var att se vilka konsekvenser en mobil förskola 

medför både vad gäller organisation och innehåll (Gustafson, m.fl., 2015). I studien framkom att lärare 

och barn tar mycket tid i anspråk för rutiner och förflyttning till olika pedagogiska rum. Lärarnas egen 

beskrivning var att barnen blev duktiga och utvecklade en kunskap om att ta hand om sig själv och 

sina tillhörigheter vilket också ligger som en del i barns lärande och färdigheter utifrån det 

pedagogiska uppdraget (Skolverket, 2010). Forskarna såg i sin studie att barnen använde väntetider till 

både lek och interaktion för skapande av social gemenskap. Ytterligare iakttagelser visar att när de 

kommer till nya platser verkar barnen ha kunskap om vilka regler som gäller och hur långt de kan gå 

även om platsen inte är något inhägnat område. Forskarna menar att det finns behov av fortsatta 

systematiska studier om vilken spridning mobil förskola har i landet, vilken organisation som finns 

kring den mobila förskolan, barnens bakgrund, pedagogiska kvaliteter, val av platser, hur olika 

pedagogiska platser används för upplevelser och kunskapsbildning (Gustafson, m.fl., 2015). 

Det finns också uppsatser och utvärderingar som lyfter fram pedagogers tankar om mobil förskola och 

där det belyses att barnen är friskare och utvecklas mer när de får möjlighet att besöka olika miljöer 

(Babsky, 2012). Pedagoger beskriver att de upplever att barnen utvecklar sitt språk, grovmotorik, 

förståelse för andra och förstår olika fenomen i sitt sammanhang genom att få tillgång till olika 

pedagogiska rum (Meyer Orsén, 2013). Detta har också uppmärksammats i en undersökning beställd 

av Södra innerstadens stadsdelsförvaltning i Malmö stad. Där lyfter man fram barns beteende som går 

i mobil förskola utifrån fyra olika aspekter: socialt, psykologiskt, motoriskt och kognitivt. De tycker 

sig se vinster inom samtliga områden (Briselius, 2011). Konventionen om barnets rättigheter 

(Hammarberg, 2006) tydliggör att barnets åsikter ska tas hänsyn till och få betydelse i frågor som de 

själva påverkas av. Ingen av dessa undersökningar lyfter upp och visar det enskilda barnets egna 

upplevelser av den mobila förskolan.  

Barns förmåga att berätta om sina upplevelser 

”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande 

till barnets ålder och mognad” (Hammarberg, 2006, s. 38). Korczak (2007), som fick en särskild 

betydelse för innehållet vid upprättandet av Konventionen om barnets rättigheter, har synliggjort 

barnen och deras upplevelser genom observationer och iakttagelser. För att vuxna ska få en förståelse 

beskriver han barnets värld utifrån barnets perspektiv. Jenks (2005) menar att barndomen inte är en 
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kort transportssträcka till något annat tillstånd utan en tid av erfarenheter och upplevelser i sitt 

sammanhang. En beskrivning av ålder kan påverka vuxnas inställning till barn och deras rättigheter. 

Synen på barn och barndom påverkar hur vuxna agerar mot barn och den rättighet som barn har till sin 

egen barndom.  ”Childhood is not a brief physical inhabitation of a Lilliputian world owned and ruled 

by others; childhood is rather a historical and cultural experience and its meaning , its interpretations 

and its interests reside within such context” (Jenks, 2005, s. 53). Andra forskare menar att barns röst 

inte blir hörd utan representeras oftast av vuxna som för det mesta har andra agendor än barnet 

(Qvortrup, 1997). Forskare hävdar, om barnet ska komma till tals i olika undersökningar måste de få 

föra sin egen talan utifrån sitt perspektiv. För att få en så väl överensstämmande bild som möjligt 

borde undersökningar fokusera på barnen och deras upplevelser (Hägglund, 2014; Johansson & 

Pramling Samuelsson, 2003).  

När ett barn får möjlighet att berätta är det viktigt att barnet känner att berättelsen tas på allvar och att 

det finns ett ärligt intresse för det som de berättar om. Människor upplever det positivt om de får 

uppmärksamhet och kan då vilja öppna sig och bjuda på sina erfarenheter (Aronsson, 2012). Forskare 

har i sina studier visat att om en undersökning endast uppmärksammar det sagda och inte tar hänsyn 

till kroppsspråk och andra informationskällor som barnet använder kan betydelsefull beskrivning om 

det som barnet vill berätta om förloras. Det handlar om att som forskare försöka förstå barnets varande 

(Engdahl, 2007; Johansson, 2003). 

Ett sätt att säkra processen kring barnets berättelse kan vara att identifiera om barnet använder det 

semantiska eller det episodiska minnet (Cederborg, Hellner Gumpert & Larsson Abbad, 2009). Det ger 

olika information om huruvida barnet har upplevt det sagda eller om det är ett inlärt minne. I en 

självupplevd situation där det episodiska minnet påverkas har barnet större möjlighet att minnas 

detaljer än om det har berättats för dem. I en episodisk beskrivning kan det dessutom finnas mer 

detaljer och precisa återberättande som ger stöd till att barnet verkligen har upplevt det som denne 

berättar. Om det är information som har berättats för dem så är det ett semantiskt minne som 

aktualiseras men det kan vara svårare för mindre barn att använda. Däremot kan äldre barn ha ett mer 

utförlig skript där det bygger på en mer semantisk kunskapsbaserad beskrivning vilket kan kopplas 

ihop med en mer utvecklad språklig och kognitiv utvecklingsnivå (von Tetzchner, 2005). För att 

stimulera barnet att använda det episodiska minnet menar Keselman, Cederborg, Lamb och Dahlström 

(2008), att undersökningar har visat att öppna frågor ger möjlighet till att få korrekt information vid ett 

intervjutillfälle utan att påverka. Frågor som - berätta mer, - det skulle jag vilja veta mer om, eller - 

vad innebär det, ger kraft till ett fortsatt berättande utan att vara ledande. Att använda ledande frågor, 

som det redan finns svar på, hämmar barnet och leder in denne på intervjuarens tankar och missar 

barnets egen upplevelse (Cederborg, Orbach, Sternberg & Lamb, 2000). Aronsson (2012) hävdar att 

om barnet upplever att det finns ett genuint intresse för det som det berättas om och att det utgår från 

barns perspektiv, skapas möjlighet för barnet att öppna sig. Att utgå från barnets perspektiv ger barnet 

möjlighet att ge sin egen version av det som har hänt och barnet hinner tänka och reflektera på det 

upplevda utan att påverkas av den vuxnes ord.  

Barns lärande genom tiderna 

Barnets upplevelser har inte alltid stått i fokus men barns lärande har intresserat forskare under en 

längre tid. Vad barnet själv upplever av sitt lärande har inte varit det primära i de olika 

undersökningarna. De har utgått från de vuxnas perspektiv. Redan under modernismen, genom Piagets 

(2007[1929]) studier var barns lärande till viss del i fokus men han utgick då från att barn utvecklades 
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i stadier, utifrån ett bestämt mönster i en bestämd ordning. Han lyfter upp att barnet till en början är 

egocentriskt och saknar ett objektivt tänkande, att det beror på den mognadsprocess som stegvis 

infinner sig i förhållande till barnets ålder. Han menar att det enskilda barnets tankar utgår från att 

andra personer tänker på samma sätt som barnet själv och att det inte finns någon anledning att försöka 

övertyga andra, eftersom det endast finns en sanning (Piaget, 2007[1929]; Hundeide, 2011). Vygotskij 

har också utvecklat teorier om barns lärande och menar att ”formandet av en skapande personlighet 

som strävar mot framtiden initieras med hjälp av en skapande fantasi som gestaltas i nuet” (Vygotskij, 

1995, s. 100). Han lyfter upp att människan genom kommunikation, interaktion och samspel utvecklas 

och skapar mänsklig relation. Han menar att det är i samspel med andra som den verkliga utvecklingen 

sker (Vygotskij, 1978). Dewey (2004) lyfter upp att människan lär och förstår saker i sitt sammanhang 

genom att göra och benämna. Han menar att människan skapar förståelse och kunskaper genom att 

använda sina sinnen och vara aktiv med sin omvärld. Foucault går ytterligare ett steg och lyfter upp 

diskursens betydelse och menar att verkligheten aldrig kan se annorlunda ut är vad rådande struktur 

och ordning tillåter. Han menar att det finns en maktordning som påverkar och bedömer hur 

mänskligheten utformas och accepteras (Foucault, 2009). 

Barns upplevelse och kunskapsbildning 

Merleau-Ponty (1999) beskriver att rörelse har en koppling till att medvetandegöra en människas 

varseblivning. Rörelsens betydelse för varseblivning och kunskapsbildning kan således kopplas 

samman och bilda en enhet utan att särskiljas ifrån kroppens varande.  

Genom studiet av motoriken har vi således upptäckt en ny mening i ordet mening. Både den 

intellektualistiska psykologins och idealistiska filosofins styrka ligger i att de utan svårigheter kunnat 

visa att perceptionen och tanken har en inre mening och att de inte kan förklaras av den yttre 

associationen av ett innehåll som godtyckligt förenas med ett annat (Merleau-Ponty, 1999, s. 111). 

Kunskapsbildning sker i olika situationer och på olika platser. Forskare menar att ”ändamålstyrt 

lärande som syftar till att utveckla kunskap, färdigheter och kompetens” (Björklid, 2005, s. 28) knyter 

an till ett lärande som sker livet ut. Björklid lyfter fram att det systematiska lärandet sker organiserat 

på förutbestämda platser som exempel i ett klassrum. Det spontana förvärvandet av kunskaper sker 

kontinuerligt i leken men också i många andra situationer och pedagogiska rum. Forskare har länge 

intresserat sig för lekens betydelse för barns lärande. Olika teorier har tagit form och Lillemyr (2002) 

menar att det är nödvändigt att ta ett eget ställningstagande för vilken teori som överensstämmer med 

den egna uppfattningen. Det är viktigt för att kunna skapa en förståelse för fenomenet lek och lärande. 

Lillemyr (2002) lyfter också upp att det är miljöns utformning som har betydelse om barnen får 

upplevelser och utmaningar i sitt eget lärande och kopplar samman det med artikel 31 i Konventionen 

om barnets rättigheter till vila, fritid och lek (Hammarberg, 2006). Barns utveckling sker i aktiviteter, 

den miljö och de olika roller som barnen samspelar i och barn använder alla sina sinnen för att 

utforska den miljö som de befinner sig i. Där har lekens betydelse lyfts fram, hur barnens upplevelser 

påverkas när de får möjlighet att utforska och gör sina egna antaganden (Björklid, 2005; Maynard, 

Waters & Clement, 2013; Ärlemalm-Hagsér, 2008). Mårtensson (2004) belyser lärandet som sker 

utomhus med koppling till barns inflytande och delaktighet. Om barn får röra sig fritt och använda 

kroppen i olika miljöer ger det barn större möjligheter att utforska och utveckla motoriken 

(Szczepanski, 2013). Engdahl (2014) hävdar dessutom att den fysiska platsen har stark koppling till ett 

identitetsskapande, att det har betydelse om platsen är skapad för barn av vuxna eller om de är barnets 

egenvalda plats. Om barnen får möjlighet att röra på sig och se och uppleva saker i sin naturliga miljö 
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skapar det möjlighet till förståelse och kunskaper. Där ses också reflektionen som användbart 

angreppsätt för att nå fördjupade kunskaper och utökad förståelse (Änggård, 2012; Änggård, 2014).  

Bengtsson menar att det finns en del forskning kring hur barnens lek och upplevelser påverkar dem i 

deras kunskapsbildning men som inte alltid används. Lärare borde utveckla sina kunskaper i relation 

med forskning för att på så sätt kunna möta sin egen yrkesverksamhet (Bengtsson, 1998). Barnets 

lärande utvecklas i relation med andra barn och vuxna. Det ger möjlighet för reflektion och 

kommunikation genom att dela upplevelser och få tillgång till andras erfarenheter (Jonsson, 2016). 

Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford och Taggart (2010) har genomfört undersökningar på 

förskolor, dess utvecklingsmöjligheter och effekter. De lyfter upp att barn i de tidigare åldrarna lär 

hela tiden och att inredning och material har stor betydelse för barns lärande.  Det har nya bevis för 

hur viktig förskolan är för barns upplevelser och hur det påverkar barns kognitiva, sociala och 

beteendemässiga utveckling. Det som också lyfts fram är hur viktigt det är att integrera hemmiljön 

med förskolan för att tillsammans skapa förutsättningar för barns framsteg.  Denna studie har gett nya 

insikter om värdet av en tidig förskolestart. Framför allt gäller det barn som kommer från resurssvaga 

familjer. I samma studie har också betydelsen av utbildad pedagogisk personal framkommit och det 

har visat sig ge bättre kvalitetsresultat. Kvalitetsindikatorer inkluderar även relationer som både är 

djupare och närmare barnen. Tillgången till förskoleverksamhet med hög kvalité genererar till bättre 

social och psykisk hälsa (Sylva, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford & Taggart, 2010; Williams, 

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2016).  

Samspel och miljö lyfts fram av fler forskare. Engdahl (2011) synliggjorde hur små barn tar kontakt 

och skapar relation med varandra och menar att de redan vid tidig ålder har social kompetens för att 

vara sociala aktörer. De kan använda en variation av olika agerande för att initiera en första kontakt 

som leder till att de intresserar sig för varandra. Björklid (2005) belyser att en social, fysisk och 

kulturell interaktion har olika effekter på varje enskild invid och det sker i specifika sammanhang. 

Björklid lyfter dessutom upp miljöns betydelse för olika sinnen och det estetiska som inspirerar. Säljö 

(2009) menar att lärandet handlar om allt som en människa tar med sig från det sinnliga och kulturella 

livet för att använda i sitt handlande i vardagen. Han lyfter upp att människor har förvärvat kunskaper 

och förmågor genom att lära av andra. Han menar att det mänskliga intellektet ger oss möjlighet till att 

förstå och agera och i och med det också varsebli och förstå. Dahlberg, Moss och Pence (2012) anser 

att lärande är ett meningsskapande, att barnet konstruerar mening för att få en fördjupad förståelse och 

kunskaper. De belyser att barnet är medkonstruktör i stället för att det skapas kunskaper och idéer. De 

lyfter fram vanligt förekommande angreppssätt som används i skola och menar att barnet kan känna 

osäkerhet och hjälplöshet om läraren frågar om saker som det redan finns rätta svar till. De menar att 

där slutmålet för barnets kunskapsbildning redan är förutbestämt och där det finns rätta svar så 

hämmas barnets utveckling och lärande. 

Cederborg, m.fl., (2009) lyfter upp att ett barn genom det episodiska minnet kan utveckla sina tankar 

och dess mening, vilket kan ses som reflektion av den levda erfarenheten. Det episodiska minnet är 

känsligt för yttre påverkan och det krävs att barnet får använda sitt eget språkbruk för att synliggöra 

det upplevda. Klingberg (2011) menar att arbetsminnet kan tränas upp och är en nyckel till barns 

utveckling och lärande. Minnets kapacitet beror på vilka tidigare erfarenheter som finns lagrade i 

arbetsminnet och om det är den första upplevelsen av sitt slag så måste minnena kodas in i 

arbetsminnet. Detta kan ha sin påverkan på vad som kan förnimmas och om det finns episoder för att 

kunna beskriva sina upplevelser. ”Minnen och andra former av kognitiv bearbetning är alltså inte bara 

en fråga om processerna i sig, utan lika mycket om tillämpning av ändamålsenliga strategier” (von 



8 

 

Tetzchner, 2005, ss. 227-228). Det kan innebära att tidigare erfarenheter och förmågan att använda 

strategier har påverkan på hur ett barn minns och kan delge sina upplevelser och förnimmelser. 

I en annan studie har barnets egen motivation och känslor lyfts fram som en drivkraft för lärande. De 

verkar ha högre motivation om det är någonting som barnet själv har bestämt än om någon annan vill 

att denne ska lära sig något. Det är barnets egen vilja och känslor som är drivkraften och styrkan för att 

nå egna uppsatta mål (Lindahl, 1998; Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Hundeide (2011) 

menar att människan utvecklar färdigheter med koppling till dennes aktiviteter i vardagen och att det 

är en kombination av vardagen och de tidigare upplevelserna som påverkar färdigheter och 

engagemang. Han lyfter upp att människan omskapar färdigheter som redan finns som då blir till 

bakomliggande kunskaper när nya förvärvas och att dennes upplevelse är kopplat till det redan 

upplevda.  

I Laevers (2011) forskning lyfts välbefinnande och engagemang fram som komponenter för att uppnå 

motivation. Han menar att välbefinnande påverkar barns möjlighet för kunskapsinhämtning och 

inlärning på djupet. Laevers har i sina studier använt Leuvens femgradiga skala för att kunna 

identifiera sammanhanget mellan barns inställning och kunskapsinhämtning. Det har visat sig att 

pedagogers arbetssätt och metoder vad gäller miljö, pedagogik och förhållningssätt har direkt påverkan 

på det enskilda barnet. Detta stöds också av andra forskare som lyfter upp barns reflekterande, att det 

kan ge barnet kunskap om både sig själv, andra och sin situation. Det kan leda till att denne dessutom 

lär sig om sitt eget lärande, dvs. metakognition (Bengtsson, 1998; Sheridan, m.fl., 2013). 

Det kan konstateras att det över tid har utvecklats olika syn på lärandet och kunskapsbildning. 

Skiljelinjen mellan det moderna och postmoderna synsätten kan beskrivas genom vilken syn på barn 

den vuxne har. Om barn ska bli någonting eller om de redan är, om de ska formas till att bli vuxen 

eller om barnet ses vara en egen individ från början. Det kan vara den största skillnaden på vilken syn 

på barn en vuxen har och det påverkar också vilket förhållningssätt den vuxne har till barnen 

(Dahlberg, m.fl., 2012). Det finns olika angreppssätt för kunskapsbildande och forskare menar att ”i 

det ena fallet utför man instruktion från en vuxen, i det andra får barnet själv bära ansvar för både 

tolkningen av vad man ska göra för att nå målet, och dessutom får det utforska den fysiska 

handlingen” (Säljö, 2000, s. 124). Gruppens betydelse har framhävts som en viktig faktor i barns 

lärande.  

Aspan (2013) lyfter upp att om barn själva får undersöka en viss specifik fråga, få erfarenhet om 

andras åsikter och därmed jämföra sig med andra så kan de utveckla en förståelse för att det finns 

möjligheter. Barn som involveras och utmanas engagerar sig och utmanas till sin egen 

kunskapsbildning om vad som är möjligt. Husserl (1998) menar att möjligheter garanteras genom att 

en människa förvärvar kunskaper och förståelse i ett sammanhang. Möjligheterna ger då insikter och 

förnimmelser som kan ses som förståelse av begrepp och djupare kunskaper. Andra forskare menar att 

den meningsskapande diskursen bidrar till barnets lärande och förståelse, att barnet på så sätt får 

uppleva möjligheter i den livsvärld som denne befinner sig i (Dahlberg, m.fl., 2012). Forskare lyfter 

upp att barnets erfarenheter skapar kunskaper och möjligheter. ”Inlärning innebär att man skapar 

kunskap och mening, och det åstadkommer man genom att aktivt pröva, vidga och reflektera över 

erfarenheter och idéer” (Qvarsell, 2010, s. 89). Det skulle kunna kopplas samman med att använda alla 

sinnen och i fantasin förvärva sig kunskaper och förtrogenhet. Å andra sidan menar Szczepanski och 

Dahlberg (2011) att det är det konkreta och de olika rummen som har betydelse för lärande och 

kunskapsbildning. Andra forskare menar dock att i den optimala förskoleverksamheten integreras lek 

med lärande där fantasin kan ge stöd i ett meningsskapande (Sheridan, m.fl., 2009). Fantasin kan 
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skapa möjligheter för reflektion och antagande som ger grunden för ett tolkande till nästa nivås 

förnimmelse. Barn lär på olika sätt och genom fantasin kan barnet utveckla ett meningsskapande.  

Björklid (2005) hävdar att lekens betydelse har fått ett större utrymme i resonemanget om lärandet, att 

leken redan i dag har en avgörande roll för hur barn i förskolan utvecklar sina kunskaper. Vad gäller 

forskning om barns situation i vardagen så utgör leken och rutiner en helhet för lärandet vilket forskare 

med hjälp av observationer synliggör i sina antaganden och analyser (Sheridan, m.fl., 2009). Ljusberg 

(2009) menar att miljön och pedagogers förhållningssätt kan påverka till en positiv eller negativ 

upplevelse för barnet och dess utveckling. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) lyfter också upp 

pedagogers betydelse för barns lärande och har i sina studier sett hur barns kunskapsbildning påverkas 

av den pedagogiska miljön och pedagogers förhållningssätt till varje enskilt barns behov. De ser hur 

interaktion och kommunikation ställer nya krav på pedagogers professionella angreppssätt och 

didaktiska val (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2013).  
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Syfte och frågeställningar  

 

 

Syftet med den här studien var att förstå barnens upplevelser av världen som den kan framträda i 

mobil förskola. Målet var att identifiera barnets subjektiva upplevelse genom att som forskare själv 

försöka sätta sig in i barnets perspektiv. Följande frågeställningar har legat till grund för studien. 

 

 Om vilka upplevelser berättar barnen? 

 Vad berättar barnen om upplevelserna? 
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Teoretiskt perspektiv 

Att utgå från en människas livsvärld kan ses som ett förhållande mellan det objektiva och det 

subjektiva, den meningsskapande förnimmelsen av förståelser som en människa upplever. Det är ett 

fenomen, ett tillstånd som kan tänkas infinna sig i en människas kunskapsbildning där teori och 

praktik är tätt sammankopplade. Frågan är inte om det sker utan på vilket sätt det sker, hur processen 

ser ut. Att göra livsvärlden till föremål för undersökningen är ett angreppssätt som förutsätter att all 

kunskapsbildning utgår från livsvärlden och där fenomenologin som angreppssätt blir ett möjligt 

teoretiskt perspektiv. Forskare menar att det först bör presenteras en beskrivning över hur processen 

ser ut och hur den upplevs för att analysen sedan ska kunna kopplas till det fenomenologiska teoretiska 

perspektivet (Bengtsson, 2001; Gray, 2004). Willig (2008) lyfter upp att syftet för en forskare med 

fenomenologisk ansats är att ge deltagaren en möjlighet att dela sina personliga erfarenheter av de 

fenomen som forskaren undersöker. Det kan inte ske utan att de själva gör eget ställningstaganden om 

vilket som är utgångsläget och grunden för vad de försöker förstå. En forskare försöker förstå en 

livsvärld ”det subjekt som lever i världen är världsligt och världen är levd värld. Livsvärlden förstås 

med andra ord som ett ömsesidigt beroende mellan subjekt och objekt, en oupplöslig symbios som 

termen ”livsvärld” fångar väl” (Bengtsson, 2001, s. 233). Husserl (1998) menar att det inte är givet att 

kunna förnimma hur människor skapar mening, att det är en komplicerad process som det krävs ett 

intellekt som kan förstå abstrakta tankeoperationer. Bengtsson menar dock att ”den enskilda 

upplevelsen tolkades som ett moment en process” (Bengtsson, 2001, s. 168) och att reflektionen av 

den levda erfarenheten och upplevelsen av livsvärlden är ett sätt att synliggöra och få en djupare 

förståelse och förnimmelsen av dess mening.  

Bengtsson (1998) menar att fenomenologin utgår från en människas upplevelser och förnimmelse till 

ett meningsskapande och försöker beskriva förnimmelser och varande så som vi ser och upplever. I 

fenomenologin finns viss argumentation mot det naturvetenskapliga perspektivet som förhåller sig 

alltför långt från den upplevda verkligheten. Som forskare kan vi inte se in i barnets huvuden och se 

vad och hur de tänker men vi kan observera dem i sitt sammanhang och be dem berätta och beskriva 

vad de upplever för att därigenom kunna beskriva och försöka tolka hur deras livsvärld ser ut. Den 

livsvärld som en människa lever i är varierande och föränderlig och påverkas av olika egenskaper som 

finns i dess närhet och i vilken kontext denne befinner sig (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bengtsson, 

2001; Kvale & Brinkmann, 2009). 

En aspekt på barnens förnimmelse och förståelse är hur människans känslor, som ex. rädslor, nöjdhet, 

skönhet, lycka, ilska och kärlek påverkar deras livsvärld. Bengtsson (1998) menar att det finns flera 

olika nivåer i en struktur av upplevda känslor. Hur dessa infinner sig varierar eftersom olika personer 

kan befinna sig på olika nivåer och känslorna kan dessutom förflytta sig inom dessa. Det kan ses som 

att de utgår från olika perspektiv och på så sätt också utgör en möjlighet till en kunskapsbildning 

(Bengtsson, 1998).  

Fenomenologin kan ses i förhållande till hermeneutikens teorier som utgår från vad som synliggörs 

och vad dess mening är utifrån ett cirkulärt angreppssätt där upplevelse, förståelse och tolkning i 

relation växer fram och används. Det innebär inte att forskaren utgår från att söka en sanning utifrån 

sin egen utgångspunkt utan belyser utifrån en tolkning och förståelse av en annans livsvärld som 
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forskaren får tillgång till. Det är utifrån den förståelsen som vi kan förvärva nya kunskaper och 

perspektiv på ett varande. 

Hermeneutikens målsättning är att både tränga in i det främmande och inte döma det ohört utifrån vår 

egen förståelsehorisont, och att samtidigt respektera det andra som likvärdigt med vår egen livsföring, 

våra åsikter osv.  (Bengtsson, 1998, s. 230).  

Kvale, m.fl., (2009) menar att hermeneutiken inte är en metod utan är ett synsätt, som med lång 

tradition har använts i samband med att texter har tolkats. Ytterligare en aspekt är det som Heidegger 

(1993) lyfter upp, av människans olika sinnen så har synen en särskild betydelse och att den är 

kopplad till en människas nyfikenhet och att det kan leda till ett varande. Det kan ses som att 

nyfikenhet är en källa till att söka och förnimma och där ett varande kan ses som en möjlighet att tolka 

fenomenet. 

Fenomenologin utifrån ett vetenskapligt perspektiv innebär alltså flera olika aspekter. Det första är den 

erfarenhet som människan lever och upplever i världen, den andra är att utgå från läran om varandet 

där både plats, tid och rum har betydelse. Den tredje utgår från en så överensstämmande bild som 

möjligt av ett fenomen. Å andra sidan är fenomenologi en helhet, en kombination av både upplevelser, 

varandet och verkligheten utan en tydlig avgränsning där människan kan ses som en del i en helhet 

som står i relation till världen och andra människor. Merleau-Ponty (2002[1962]) beskriver dock att 

människans uppfattning redan är påverkad av en uppkommen känsla.  Kvaliteten är inte självklar och 

given men all förståelse är på något sätt förståelse om någonting. Människan är inte en enskild varelse 

utan i ständig relation till andra människor och artefakter, fysiska redskap och ting som är runt 

omkring. Man kan se det som en process, en kunskapsutveckling där människan förnimmer och blir 

förtrogen med världen genom sina erfarenheter. På så sätt kan kunskaper som kan kopplas samman 

med nya upplevelser tolkas till en förståelse av den levda livsvärlden (Bengtsson, 1998; Kvale, m.fl., 

2009). Forskare menar att lärandemiljöer borde stimulera till olika upplevelser och ”upplevelser i det 

didaktiska tänkandet borde jämställas med inlärningsaktiviteter” (Lillemyr, 2002, s. 296). Husserl 

(2000) lyfter upp att om det ska fungera att studera upplevelser som leder till kunskap måste forskaren 

använda empirin och sina tidigare erfarenheter för att identifiera kunskapens process. Där är det 

fenomenologiska teoretiska perspektivet användbart och som Bengtsson menar: ”En fruktbar ansats 

för den fortsatta forskningen tror jag den fenomenologiska traditionen kan erbjuda, närmare bestämt 

den inriktning som tar sin utgångspunkt i livsvärlden” (Bengtsson, 1998, s.95). 



13 

 

Metod 

Val av metod 

För att kunna få svar på syfte och frågeställningar genomfördes en kvalitativ studie utifrån ett 

fenomenologiskt teoretiskt perspektiv om vilka upplevelser som barnen berättar om och vad barnen 

berättar om upplevelserna. Målet var att ge barnen en möjlighet att dela sina personliga upplevelser av 

mobil förskolas verksamhet (Willig, 2008).  

Metodvalet för undersökningen var fältstudier, kartläggning med hjälp av Leuvens skala av 

välbefinnande och engagemang, semistrukturerade intervjuer, transkribering och analys med 

inspiration av IPA (Smith, Flowers & Larkin, 2009; Laevers, 1994). Studien utgår från en 

fenomenologisk teori utifrån barnets perspektiv och livsvärld ”där barns utsagor liksom deras 

vardagsliv är av intresse” (Halldén, 2009, s. 10). Fenomenologin som teori och de metoder som har 

används utgår från intresset att vilja beskriva sociala fenomen utifrån barnets egen upplevelse, där 

fokus är att lära något om de intervjuades värld och meningsskapande (Kvale, m.fl., 2009; Smith, 

m.fl,. 2009). Hildén menar att en forskare måste utgå från centrala begrepp i fenomenologin, från ett 

subjektivt perspektiv och försöka beskriva så nära det sagda som möjligt, ”eftersom verkligheten 

aldrig kan studeras utifrån en annan plats än det egna subjektet” (Hildén, 2014, s. 44). 

För att få tillgång till barnens livsvärld och få barnen att vilja berätta är noggranna förberedelser och 

ett gediget grundarbete förutsättningar (Engdahl, 2011, 2015). Inledningsvis gjordes därför fältstudier 

vilket kan vara ett framgångsrikt angreppssätt för att få en inblick i barnens vardag och kunna skapa en 

första kontakt. Johansson (2003) belyser att en forskare bör avsätta både tid och kraft för att komma 

nära och skapa relation. Om barnet känner sig obekväm eller upplever otrygghet så kan denne neka att 

överhuvudtaget bli intervjuad (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000).  

Förutom fältanteckningar under fältstudierna användes Leuvens (Laevers, 1994) skala för observation 

av små barns välbefinnande och engagemang. Skalan gav en guidning om vad som var av särskilt 

intresse att följa upp för att få en tydligare bild av det som skedde. Leuvens skala användes vid ett 

flertal tillfällen under fältstudierna och utgick både från barnens bordsplacering, aktivitetsstationer i 

bussen samt från aktiviteter i andra pedagogiska rum som besöktes. Metoden bygger på att skalan 

används som en observationsmall under olika situationer där barnens aktivitetsintensivitet graderas i 

fem nivåer. Detta användes sedan som ett underlag och stöd i analysarbetet. Även fotografier av de 

specifika händelserna togs som stöd för att komma ihåg vilka barn som analysen innefattade. 

Skalans fem steg enligt Laevers (1994, s. 254) 

1. Ingen aktivitet 

2. Aktivitet som ofta avbryts  

3. Mer eller mindre varaktig aktivitet 

4. Ihållande aktivitet med intensiva stunder 

5. Ihållande intensiv aktivitet 

 

För att få ett så brett underlag som möjligt inför intervjuerna användes det insamlade materialet från 

observationer, fotografier och kartläggningar med Leuvens skala. Detta för att identifiera olika 

händelser kopplade till de barn som intervjuades. Varje enskild persons uppfattning om någonting som 

har hänt påverkas av plats, tid och under vilka omständigheter det inträffade har skett. För att som 

intervjuare kunna fånga barns upplevelser och försöka förstå det enskilda barnets livsvärld och dess 
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mening ur ett fenomenologiskt perspektiv togs hänsyn till rådande omständigheter. För det var den 

noggranna förberedelsen och planeringen ett bra stöd (Doverborg, m.fl,. 2000). Å andra sidan går det 

inte att planera i detalj för som Cederborg, Lamb och Laurell (2007) hävdar, är varje barn unikt och 

därför också deras erfarenheter. Varje barn ska därför mötas med ödmjukhet utifrån sina 

förutsättningar. Barnens eget språkbruk var vägledande och togs hänsyn till under intervjuerna. Detta 

var särskilt viktigt då flera av barnen har ett annat modersmål än svenska. På så sätt skapades 

förutsättningar och möjligheter att kunna höra varje enskild barns röst på ett professionellt sätt utifrån 

det enskilda barnets perspektiv (Cederborg, m.fl., 2009).  

Strukturen för intervjuerna var tydliga genom att en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 2) 

användes och att intervjuerna spelades in. Intervjuguiden är uppbyggd på tre delar, en inledande fas 

där forskaren förklarar för barnet syftet och förutsättningar för att skapa förtroende. Därefter övergår 

intervjuguiden till den längre substantiella fasen där inledande, invitationer och uppföljande specifika 

frågor finns beskrivna som stöd. I denna fas är det barnet som förväntas vara den aktiva och berättande 

med stöd av utforskande och uppföljande frågor. Avslutningsvis beskriver intervjuguiden ett tydligt 

avslut med frågor och allmän information till barnet. Den tydliga strukturen bidrog till att forskaren 

kunde vara lyhörd vilket gav möjlighet att koppla nya frågor tillbaka till barnens svar. Den tydliga 

strukturen och att spela in intervjuerna gav ett lugn och känsla av närvaro (Cederborg, m.fl., 2009; 

Fejes & Thornberg, 2015; Lindholm, Cederborg & Alm, 2014).  

För att minimera forskarens påverkan under intervjuerna användes öppna och uppföljande frågor för 

att inspirera barnen att själva berätta (Gray, 2004). Barnen gavs möjlighet att utveckla sina tankar 

genom att forskaren kunde följa upp barnens svar. Doverborg, m.fl., (2000) menar att det inte räcker 

med att vara intresserad, forskare måste vara aktiv i själva samtalet och använda följdfrågor som: 

berätta mer, hur tänkte du då, hur, när och var. Även upprepningar av det sagda hade betydelse och 

uppmuntrade barnen att berätta vidare om sina upplevelser. Med hjälp av sammanfattningar under 

intervjuerna, återkopplades vid ett flertal tillfällen samtalen tillbaka till det upplevda, vilket gav flera 

intressanta beskrivningar. Metoden hjälpte till att åter öppna upp samtalen utifrån barnens perspektiv, 

varvid barnen sedan fortsatte att berätta mer ingående om sina olika upplevelser (Cederborg, m.fl., 

2009; Kvale, m.fl., 2009). Ett barn i femårsåldern kan ha utvecklat förmåga att minnas och beskriva 

med hjälp av ett förståeligt språk och dessutom anta en annan persons perspektiv. Viktigt är dock att 

tänka på att barns utveckling är en individuell process som kan te sig olika, vilket också visade sig 

under de genomförda intervjuerna där både språket och förståelse av olika fenomen har varierat 

(Toeplitz-Wiśniewska, 2007). 

Urval  

Undersökningspersoner 

Studien genomfördes i en mobil förskola med 20 barn som alla är i fyra-fem års ålder. Verksamheten 

är förlagd i ett mångkulturellt område där föräldrar har gjort ett medvetet val genom att önska denna 

form av förskola. Av de barn som finns i verksamheten är de flesta födda i Sverige men flera av 

barnen har ett annat modersmål än svenska.  

En förfrågan gick ut till förskolechefer som har mobila förskolor, om de kunde tänka sig vara med i 

denna studie. Tre förskolechefer gav sitt samtycke och från det valdes en förskola från det område som 

har de flesta mobila förskolor. Det valet gjordes av ansvarig förskolechef. Förskolechefen ansvarar för 

tre olika mobila förskolegrupper i sin verksamhet och valde ut den verksamhet som varit igång kortast 
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tid. Den består av 20 barn varav ett barn med behov av särskilt stöd och stimulans och en resursperson. 

Personalen har utbildning för sitt uppdrag, en förskollärare och två barnskötare varav en av dem är 

busschaufför. Valet av hur många och vilka barn som skulle intervjuas gjordes bland de föräldrar och 

barn som gav sitt samtycke. Av totalt 20 barn var det 9 barn som intervjuades.  

Genomförande 

Insamlandet av empirin skedde under tre veckor. Inledningsvis genomfördes fältstudier i tre dagar, där 

barngruppen observerades och händelseförloppet dokumenterades med hjälp av anteckningar och 

kartläggning utifrån Leuvens skala (Laevers 1994). Fältstudierna började redan tidigt på morgonen då 

barngruppen samlades på den fasta förskolan för att äta frukost, klä på sig ytterkläder för att därefter 

gemensamt gå till bussen, den mobila förskolan. Under fältstudiedagarna följde forskaren med och 

observerade samtliga moment under dagen. För insamlandet av material användes ett vanligt 

skrivblock för fältanteckningar och mobiltelefon för att fotografera specifika händelser, för att kunna 

gå tillbaka till vid senare tillfälle. Fältanteckningarna, kartläggningarna och fotografierna tjänade som 

förberedelse inför intervjuerna men användes dessutom som ett stöd under själva analysarbetet och 

blev på så sätt en del av utvecklingen av hela den undersökande processen (Emerson, Fretz & Shaw, 

2011).   

Barngruppen observerades i samtliga aktiviteter under dagen och fältanteckningar fördes kontinuerligt. 

Angreppssättet valdes för att kunna identifiera olika händelser men också skapa trygghet mellan mig 

som forskare och de barn som skulle intervjuas. Forskare är i händerna på barnet och dennes vilja att 

delta och delge sin bild av sin livsvärld. Av den anledningen var det viktigt att bygga upp ett 

förtroende, respektera barnets känslor, ta hänsyn till individuella behov och låta barnet få information 

om varför och hur intervjun skulle gå tillväga (Cederborg, m.fl., 2009; Doverborg, m.fl., 2000).   

Transkribering av både fältanteckningarna och engagemangsskalans resultat genomfördes direkt i 

anslutning av dagen. Fältanteckningar kan vara ett sätt att utifrån ett vuxenperspektiv få en så 

övergripande bild som möjligt av barnens livsvärld utan att försöka förstå eller tolka dess mening 

(Bengtsson, 2001).  

Inför fältstudierna och intervjuerna informerades föräldrarna och de fick ge sitt skriftliga godkännande 

till intervjuer (Bilaga 1). Barnen blev tillfrågade om de ville delta och innan intervjuerna började 

informerades barnen om sina rättigheter och vad intervjuerna skulle användas till. Det genomfördes 

nio intervjuer som vardera varade mellan 20-35 minuter och genomfördes både i den mobila förskolan 

och i den fasta förskolans lokaler. Intervjuerna byggde på semistrukturerad intervjuteknik där 

intervjuguiden användes som stöd (Bilaga 2).  

Som avslutning innan varje intervju var klar fick barnen frågan om de önskade delge ytterligare 

information som inte hade framkommit, vilket flera av barnen valde att göra. Därför varade samtliga 

intervjuer minst i 20 minuter (Cederborg, m.fl., 2009). I resultatdelen användes olika exempel från 

intervjuerna som beskrivs som intervju 1, 2, 3 och så vidare, vilket bygger på i vilken ordning 

intervjuerna genomfördes. 

Databearbetning och analysmetod 

Samtliga intervjuer transkriberades i direkt anslutning till genomförandet för att på så sätt minska 

risken för att tappa detaljer eller att misstolka det sagda. Själva transkriberingen blev också 
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inledningen till den analytiska processen eftersom barnets röst och tonläge gav intressant och värdefull 

information (Gray, 2004; Kvale, m.fl., 2009). Transkriberingen har använts för att i detalj se och 

försöka förstå barnens vardagsupplevelser. Valet för intervjuutskrift föll på en mer allmän 

skriftspråklig karaktär utan pauser och inandningar eftersom fokus i denna undersökning utgår från 

mening och kontext för att synliggöra barnets livsvärld. (Gray, 2004; Kvale, m.fl., 2009; Laevers, 

1994). Att transkribera ordagrant kan innebära svårigheter eftersom tal och skriftspråk kan skilja sig 

avsevärt och intervjuer är levande samtal. Valet blev dock att transkribera så ordagrant som möjligt för 

att behålla känslan av det sagda utifrån det enskilda barnets perspektiv i syfte att finna meningen i de 

olika beskrivningar som barnen har berättat (Kvale, m.fl., 2009).  

Barnens språkkunskaper var av skiftande nivå och karaktär vilket var försvårande vid vissa tillfällen 

särskilt om barnet berättade engagerat och i och med det ökade intensiteten i berättandet. Om barnet sa 

fel ord eller använde svårtolkat språk uppmuntrades denne med följdfrågor för att ge barnet möjlighet 

att på ett ytterligare sätt kunna förklara det sagda. Med stor respekt för barnets rättighet att bli förstådd 

tolkades det sagda utifrån barnets möjlighet att uttrycka sig. För att försöka förstå varje ord och 

mening som uttrycktes, lästes det transkriberade materialet flera gånger samtidigt som det lyssnades på 

barnet via det inspelade materialet (Cederborg, m.fl., 2009; Svenning, 2011).  

Som inspiration för analysförfarandet har IPA, Interpretative Phenomenological Analysis, använts 

vilket innebar att även analysen grundar sig på ett fenomenologiskt teoretiskt perspektiv. Som stöd för 

analysarbetet användes kategorier och kodning som utmynnade i olika fenomen som barnen beskrev. 

Kategorierna var ett stöd för att återspegla verkligheten och kodningen för att identifiera hur specifika 

områden av meningsskapande togs upp i intervjuerna. Kategorierna fångade något viktigt om 

uppgifterna i förhållande till forskningsfrågan och representerade en viss nivå av betydelsen av 

datamängden (Braun & Clarke, 2006; Kvale, m.fl., 2009; Smith, m.fl., 2009). Som ännu ett led i 

analysarbetet av intervjuerna har Leuvens skala använts och ett hermeneutiskt förhållningssätt varit 

rådande vid tolkningen av mening av det sagda (Kvale, m.fl., 2009; Laevers, 1994; Willig, 2008). 

Ytterligare hänsyn har tagits till barnets berättande genom att identifiera det semantiska och episodiska 

minnet i de olika intervjuerna för att få en rättvisande bild av ett varande (Cederborg, m.fl., 2009; von 

Tetzchner, 2005).  

Analysprocessen 

I första steget i analysprocessen valdes några kategorier från teorin, men kategorier utvecklades också 

under själva analysen genom att text som verkade vara intressant ströks under och viktiga innebörder 

noterades i kanten (Smith, m.fl., 2009). ”Kategorierna kan vara utvecklade på förhand eller kan växa 

fram under analysens gång; de kan hämtas från teorin eller folkspråket eller till och med från 

intervjupersonernas eget idiom” (Kvale, m.fl., 2009, s. 219) vilket var framkomligt angreppsätt i 

början på analysarbetet.  

Från början hämtades kategorier från teorin men med hjälp av att både läsa det transkriberade 

materialet och samtidigt lyssna på det inspelade, utkristalliserades ytterligare kategorier som gav 

möjlighet att följa intressanta aspekter. På så sätt startade tolkningen av beskrivningarna på ett mer 

djupgående sätt i förhållande till vilka upplevelser barnen berättade om och vad barnen berättade om 

upplevelserna. Med detta angreppssätt identifierades nio olika kategorier, aktiviteter, händelser, 

miljöer, mening, konsekvenser, känsla, inflytande, barn och vuxen, som analysen sedan byggde vidare 

på (Kvale, m.fl., 2009). Varje intervju lästes återigen och dess mening kodades utifrån de nio 

kategorierna. Därefter lyftes text ut och fick bilda olika mindre grupper under varje kategori. 
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Kategorierna sorterades utan hänsyn till någon inbördes ordning vilket bildade underlag som 

sammanställdes i ett särskilt dokument för att kunna få en övergripande bild om vilka kategorier som 

var dominerande.  

För att försöka komma ännu mer på djupet av innebörd identifierades vilka uttalanden utav vi, man 

och jag, som barnen använde vid de olika intervjutillfällena. Det var ett försök att synliggöra barnets 

förhållande till helheten och gruppens betydelse för barnets upplevelser. Utifrån det identifierades 

också vilka och hur många uttalanden och beskrivningar som var utifrån ett semantiskt respektive ett 

episodiskt minne för att tydliggöra och säkrare kunna identifiera det som var barnens reella 

upplevelser, vilket är det som ett barn minns och kan relatera till (Cederborg, m.fl., 2009; von 

Tetzchner, 2005). 

När intervjumaterialet kodats i de olika kategorierna verkade till en början de flesta vara intressanta, 

men vid närmare analys visade det sig att vissa var mer deskriptiva och inte förklarande i sin 

utformning (Smith, m.fl., 2009). Eftersom fenomenologin utgår från den naturliga erfarenheten som är 

livsvärlden så krävdes ytterligare en tankevända ur ett djupare perspektiv. Det var då anteckningarna 

från fältstudierna och Leuvens skala (Laevers 1994) kom till användning.  

Jag utgick från intervjuerna och valde ut en av de beskrivna upplevelserna som identifierats som ett 

episodiskt minne. Därefter jämfördes den med kartläggningen utifrån Leuvens skala och de 

fältanteckningar som beskrev det specifika tillfället. Leuvens skala identifierade ihållande intensiv 

aktivitet och fältanteckningarna utgjorde en beskrivning av händelseförloppet. Att använda olika 

angreppssätt var ett sätt att komplettera och säkerställa det empiriska materialets tillförlitlighet (Fejes, 

m.fl., 2015). 

Detta exempel visar barnens aktivitet vid en löparbana. Det är ett utdrag ur fältanteckningar från det 

specifika tillfället. 

Ett stort antal barn startade löpartävling i startblocken. En pedagog hjälpte barnen att organisera hur 

de skulle vänta på sin tur och hur de skulle starta loppet med hjälp av en knapp.   

Figuren nedan är ett exempel på hur Leuvens skala hjälpte till att synliggör vilka aktiviteter som 

barnen valde, hur många som valde dem och med vilken intensitet barnen genomförde aktiviteten. 

Nivå Aktivitetens intensitet Antal barn 

1 Ingen aktivitet  

2 Aktivitet som ofta avbryts  

3 Mer eller mindre varaktig aktivitet  

4 Ihållande aktivitet med intensiva stunder 3 

5 Ihållande intensiv aktivitet     12, 10, 7, 5 

 

Resultatet visar att det först var tre barn som var aktiva vid löparbanan utifrån nivå fyra, ihållande 

aktivitet med intensiva stunder. Därefter tillkom ytterligare nio så de var totalt tolv barn, när 

aktiviteten intensifierades till nivå fem, ihållande intensiv aktivitet. Därefter avvek några barn så det 

blev tio, sju och sedan fem barn kvar vid löparbanan. Aktiviteten fortgick med ihållande intensiv 

aktivitet utifrån nivå fem. Det förändrade antalet barn berodde på att de tillkom och avvek barn under 

själva observationstillfället. Tillvägagångssättet synliggjorde att det var flera barn som var intresserade 

av samma aktivitet och det bekräftades genom att barnen berättade om löparbanan under intervjuerna.  
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Laevers (1994) menar att den femgradiga skalan för välbefinnande och engagemang inte är någon 

sanning men ger ändå observatören en guidning och en tydligare bild av det som sker för att kunna 

identifiera situationer som kännetecknas av koncentrerad och upprätthållen intensiv aktivitet. 

Angreppssättet användes som ett stöd i analysförfarandet kopplat till de intervjuade barnens 

beskrivningar av sina upplevelser. Varje pusselbit bidrog till resultatet och gav mig som forskare en 

djupare förståelse av kategoriernas innebörd.  

Av de olika kategorierna utkristalliserade sig sedan tre som var mer informativa än andra ur ett 

livsvärldsperspektiv. Den första var de händelser som barnen berättade om, därefter vilken mening de 

olika händelserna hade och till sist vilka olika konsekvenser som barnen beskrev. När analysen 

fokuserades på de tre identifierade kategorierna, framträdde ytterligare innebörder med ett djup som 

inte tidigare visat sig. Utifrån ett hermeneutiskt cirkelförfarande utvecklades analysen från tolkning i 

förhållande till delarna till tolkning i förhållande till helheten. På detta sätt identifierades framväxande 

beskrivningar av upplevelser som kan ses som livsvärldsfenomen (Smith, m.fl., 2009).  

Tolkningen på detta sätt synliggjorde en ny dimension där barnens beskrivningar identifierade olika 

fenomen som rörelse, samspel, förståelse, känslor, möjligheter och fantasi i relation till deras 

upplevelser. När dessa fenomen sedan kopplades tillbaka till de transkriberade intervjuerna i sin helhet 

framträdde fenomenen än tydligare till beskrivningar av olika arenor som barnen hade upplevt och 

som de beskrev som sin livsvärld. Detta kunde dessutom kopplas samman med de beskrivningar som 

tidigare identifierats som episodiska minnen där barnen beskrev sina upplevelser med innehållsrika 

detaljer av det upplevda (von Tetzchner, 2005). De sex fenomenen benämns: Arena för rörelse, arena 

för samspel, arena för förståelse, arena för känslor, arena för möjligheter och arena för fantasi. 

Därmed har intervjuernas övergripande sammanhang först särskilts i de olika kategorierna genom 

kodning för att synliggöra de små detaljerna utifrån ett mikroperspektiv. Därefter har de återigen satts 

samman och bildar en helhet. Att läsa och tolka intervjuerna utifrån en hermeneutisk meningstolkning 

har gett texten en innebörd som utgår från barnets upplevelse och mening i sitt sammanhang. Detta var 

ett stöd för att kunna tolka utifrån forskningsfrågorna om vilka upplevelser barnen berättar om och vad 

barnen berättar om upplevelserna (Bengtsson, 1998; Kvale, m.fl., 2009; Smith, m.fl., 2009). 

Forskningsetiska överväganden  

Hänsyn har tagits till forskningsetiska aspekter och till de allmänna grundkraven som handlar om 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandet av undersökningsmaterialet (Vetenskapsrådet, 

2011). Eftersom undersökningen innefattade minderåriga barn var det särskilt viktigt att både barnet 

och dennes vårdnadshavare informerades vilket gjordes både muntligt och skriftligt. Samtliga 

vårdnadshavare har fått ge sitt skriftliga samtycke och godkännande till att låta sitt barn delta i studien 

(Bilaga 1). Ett forskningsetiskt förhållningssätt är betydelsefullt när intervjuer genomförs och det kan 

vara avgörande både för vetenskaplig kunskap och den etiska kvalitén. ”Men i sista hand är det 

forskarens integritet – hennes kunskap, erfarenhet, hederlighet och rättrådighet – som är den 

avgörande faktorn” (Kvale, m.fl., 2009, s. 91). Av den anledningen var det också viktigt att noga 

informera det enskilda barnet innan intervjun startade, om dennes rättigheter, att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när denne så önskar.  

Eftersom kodningen utgår från en fenomenologisk grund var det av största vikt att hänsyn togs till 

vilken roll forskaren spelar för att synliggöra olika delar i analysmaterialet och hur det kopplades till 

den fenomenologiska teorin (Kvale, m.fl., 2009). Forskarens grundläggande kunskaper som pedagog 
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och många års erfarenhet av utbildning i olika former har haft betydelse för denna studie, särskilt vid 

intervjutillfället och under analysarbetet. Det är viktigt att som intervjuare vara lyhörd men också att 

ha grundläggande kunskaper om ämnesområdet för att kunna ställa följdfrågor med relevans inom 

ämnet som studeras (Doverborg, m.fl., 2000). Funderingar finns dock huruvida tidigare erfarenheter 

och kunskaper är hypotesgenererande eller hypotesprövande eftersom det finns en personlig 

uppfattning om en människas upplevelser, lärande och kunskapsbildning som skulle kunna påverka 

studien (Vetenskapsrådet, 2011). Av den anledningen var det viktigt att använda erkända 

undersökningsmetoder som semistrukturerade intervjuer och IPA-inspirerade analyser som är kända 

och etablerade inom den akademiska världen för att säkerställa undersökningsprocessens reliabilitet. Å 

andra sidan, om forskaren endast förhåller sig till metodologiska regler, kan det innebära att denne inte 

gör några nya upptäckter genom förståelse och tolkning. Det måste finnas personlig förmåga och 

kunskap utifrån sociala och historiska perspektiv för att kunna få ut någonting av en kvalitativ studie. 

Det kan dock finnas en poäng med att bryta mot traditionella regler för det kan vara i just de 

situationerna som intressanta resultat kan identifieras. Att jag använde de utvalda metoderna gav mig 

ett reellt stöd och möjlighet att på ett kvalitativt sätt kunna beskriva och på så sätt säkra både vad 

gäller metodologisk noggrannhet och tolkning. Mina grundläggande kunskaper och erfarenhet är 

viktiga verktyg i en IPA-inspirerad analys (Kvale, m.fl., 2009). 

För att säkerhetsställa konfidentialitetskraven kring intervjupersoner och det insamlade materialet har 

det inte använts några namn under fältstudierna, när intervjuerna spelades in eller transkriberades.  

Efter transkriberingen förvarades de handskrivna anteckningarna som var kodade i ett låsbart skåp 

tillsammans med de fotografier som tagits för att sedan förstöras när uppsatsen godkänts 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Studiens kvalitet 

Det var ett stort värde att studera fenomen ur flera olika synvinklar och för att identifiera det som 

verkar vara dess gemensamma väsen utifrån barnets livsvärld och mening. Att använda fältstudiernas 

observationer, semistrukturerade intervjuer och därefter kategorier och kodning gavs en övergripande 

bild och ett djup åt studierna (Kvale, m.fl., 2009). Observationer under fältstudierna gav forskaren en 

förförståelse för verksamheten och närvaron gav möjlighet till kontaktskapande med barnen. Det var 

en nödvändig förberedelse inför intervjuerna för att få barnen att vilja berätta om sina upplevelser. De 

semistrukturerade intervjuerna gav forskaren möjlighet att följa barnens svar och ställa följdfrågor. Det 

innebar att barnen uppmuntrades till självreflektion och fördjupning i sitt eget berättande vilket gav en 

tydlig beskrivning utifrån barnets perspektiv (Doverborg, m.fl., 2000). 

Vad gäller reliabiliteten, att studien genomförs på ett tillförlitligt sätt, så finns alltid en risk att det 

sagda misstolkas utifrån rådande omständigheter och tidigare erfarenheter. Dessa intervjuer har skett 

utifrån en tydlig struktur och ordnade förutsättningar. Det inspelade materialet transkriberades i direkt 

anslutning, vilket minimerar svårigheter att höra och risken för feltolkningar om vad som sägs. Vad 

gäller validiteten, att det som mäts är det som är relevant i sammanhanget, så är den svårare att 

fastställa. I denna studie är det fokus på barnens upplevelser i relationen mellan forskarens 

kunskapssyn och meningens kontextualitet. 

Studiens kvalitet är beroende av forskarens grundläggande kunskaper, det vill säga kunskap om ämnet 

som det forskas om och dennes yrkesskicklighet. Mina erfarenheter att arbeta som pedagog inom 

förskolan och grundläggande kunskaper som utbildad förskollärare kan ha betydelse för både analyser 

och studiens resultat. Det finns alltid en möjlighet till tolkning och påverkan utifrån en egen syn på 
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upplevelser och meningsskapande. Användningen av den IPA-inspirerade analysmetoden med 

kategorier och kodning, och tillgång till ett stort utbud av tidigare forskning har varit sätt att försöka 

balansera forskarens egen påverkan (Kvale, m.fl., 2009). 

Den IPA-inspirerade analysmetoden innebar såväl ett metodologiskt som teoretiskt ställningstagande, 

att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv försöka förstå barnens berättelser utifrån deras livsvärld. 

Angreppssättet att använda kategorier och kodning under analysen hjälpte till att identifiera 

betydelsefull information och med hjälp av hermeneutikens cirkel ställdes forskningsfrågan gång på 

gång tills texten inte längre svarade (Alvesson, m.fl., 2008; Kvale, m.fl., 2009).  

Alvesson, m.fl., (2008) menar att det finns risker med alltför ytligt tillämpande av IPA, vilket skulle 

kunna leda till spekulationer. Alvesson varnar även för, om en forskare är alltför inläst på det ämne 

som det forskas om och är alltför påverkad av tidigare forskares uppfattningar, kan denne tappa sin 

egen förmåga att se andra möjliga infallsvinklar till tolkning. I denna studie har både metodologiska 

regler, en grundlig genomgång och studie av empirin, genomgång av tidigare forskning och forskarens 

egna erfarenheter använts. Dessutom har öppna och empirirelaterade diskussioner med handledare 

förts för att åstadkomma ett så tillförlitligt forskningsresultat som är möjligt utifrån ett barnorienterat 

perspektiv. 

För att som forskare säkra kvaliteten i processen och ytterligare få bekräftelse på att det verkligen rör 

sig om barnens egna upplevelser, så har intervjuerna dessutom identifierats och kartlagts utifrån 

barnens semantiska och episodiska minnen. Sammanlagt har 114 semantiska och 166 episodiska 

minnen berättats och utifrån dem har barnen benämnt sig själva som jag vid 270 tillfällen som man vid 

190 tillfällen och vi vid 512 tillfällen. Detta kan tolkas som att den livsvärld som barnet upplever delas 

med kamraterna för att det synliggör barnets förhållande till helheten och gruppens betydelse för dess 

upplevelser. Användning av det episodiska minnet bekräftar att barnet har varit med om det på riktigt. 

Det är en förutsättning för att barnet ska minnas och kunna relatera till det inträffade (Cederborg, m.fl., 

2009; von Tetzchner, 2005). 
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Resultat och analys 

Resultatet grundar sig på barnens berättelser och den IPA- inspirerande analysen. I denna studie gav 

de olika kategorierna ett underlag och ett förklarande ramverk till analysprocessen. Det kodade 

materialet gav en känsla av ett samband mellan de olika kategorierna som hjälpte till att på djupet 

förstå barnens berättelser. Detta ledde fram till följande sex fenomen: Arena för rörelse, arena för 

samspel, arena för förståelse, arena för känslor, arena för möjligheter och arena för fantasi.  

Arena för rörelse 

Barnen beskrev olika detaljer hur de har sprungit, klättrat, simmat på låtsas, hoppat längd, åkt 

rutschkana, hängt i romerska ringar, klättrat på klätterställning, gått promenader, gungat, snurrat på 

gungorna, balanserat. Ett barn önskade öka sitt resultat och sa att denne ville hoppa till gul men det 

blev röd hela tiden. Ett annat barn berättade om hur denne upplevde att gå och gå och gå jättelångt då 

blir man trött.  Ett annat exempel som flera av barnen berättade om är när de kom till ett museum och 

det fanns en löparbana som barnen fritt fick använda. 

Intervju 6  

Barnet: Det fanns en kung som gjorde så här om de sa pang då då börjar dem....då börjar dom å 

springa allihopa som är med i ett lag. Fast dom e inte ...det är bara ett lag. Men om det fanns två en 

här å en här då då vad tre dom var ett lag å dom var ett lag. 

Barnet beskrev en händelse som flera av de andra barnen också berättade om. Hur de fick springa 

tävling tillsammans att de bildade lag utifrån de olika löparbanorna och att de olika lagen tävlade mot 

varandra.  

Intervju 5  

Barnet: Det är ettan som ska vara å sen när jag dömer som tävlande då var det inte jag. Då säga inte 

dömande heja xxx med det är jag som vinner dom andra sa fel. 

Barnet berättade också hur de tävlade och att de andra barnen hade missuppfattat om vem det var som 

hade vunnit tävlingen mellan de två som tävlade.  

Intervju 4  

Barnet: Man tycker mycket om springa och olika tävla... man trycker på den röda knappen då 

kommer så här Klara----Färdiga----Kör------pistolen upp 

Intervjuaren: Vad händer då? 

Barnet: Jag springde snabbare är alla andra, jag vinner hela dagen. 

Ett annat barn berättar om att skelettet finns i kroppen och hur skelettet mår bra om man springer. 

Intervju 1 

Barnet: Å skelettet då är det jätte bra, Å springer man med fötterna, då är skelettet må jätte bra  

Intervjuaren: Men skelettet var finns det någonstans? 

Barnet: Det finns här inne i kroppen och hjärtat är här, det är bara en cirkel men fast blodet kommer 

Intervjuaren: Mm 
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Barnet: Men sen när blodet kommer då får vi ha en plåster här. 

Intervjuaren: Så man har plåster om blodet kommer 

Barnet: Ja 

Intervjuaren: men när gör det ..., hur kommer blodet? 

Barnet: Blodet kommer här, här här och på hela kroppen kommer blodet 

Intervjuaren: Mm m m m 

Barnet: Det kan också komma på  .... örat kommer inte, för därför att den är uppe.... därför kan inte 

nå...endast är upp den kan vara här nere därför en gång när jag sommar jag  fick här en jag såg mitt 

skelett därför jag , därför jag hade massor av blod. 

Barnet: Jag såg en massa skelett bara en liten här, den var så här liten, så (barnet pekar på knät). Jag 

var jätterädd för mitt skelett. 

Bengtsson (1998) menar att det är först när barnen använder en sak eller en plats som de skapar 

innebörder och förstår meningen i ett sammanhang. Här berättar barnen på olika sätt om den 

gemensamma upplevelsen och det är i interaktion med sin omgivning som barnen skapar ett varande 

och i det här exemplet beskriver barnen hur de med rörelse tillsammans skapar en mening. Merleau- 

Ponty (1999) lyfter dessutom fram att förnimmelsen av ett föremål beror på vilken position betraktaren 

befinner sig i, att förnimmelsen kan te sig olika beroende på vilken synvinkel betraktaren har. Ett av 

barnen beskriver det som en lekplats där de tillsammans fick springa i mål och att det var tävling. Det 

fanns en startpistol och röstinspelning av kungen som sa klara färdiga gå och så började barnen 

springa. Ett barn beskrev att det fanns regler och att denne förväntade sig om det var oklart om vem 

som vann så var det de vuxna som förväntades göra en bedömning. Meningen med det upplevda och 

människans varande skulle kunna ses som att det utgår från en gemensam upplevelse. Kroppens 

rörelse som ständigt är närvarande i barnens livsvärld får en särskild betydelse för barnens upplevelser 

(Bengtsson, 1998). Barnen berättar också om nyttan med de olika upplevelserna, att det är viktigt att 

springa med fötterna för skelettet som finns i kroppen mår bra av det. I barnens livsvärld finns det ett 

värde och en betydelse av den upplevda rörelsen.  

Arena för samspel 

Här berättar barnet om Quintus som är en nallebjörn som används som stöd i det pedagogiska arbetet 

med normer och värden. Barnet berättar hur björnen pratar genom att viska i pedagogens öra. Barnet 

beskriver hur Quintus uppmärksammar olika situationer som har inträffat exempel om något barn är 

ledsen eller om denne vill men inte får leka med en kompis. Här redovisas ett exempel när ett av 

barnen berättar. 

Intervju 3 

Barnet: Han berättar han är ett gosedjur fröken säger att han pratar...men nej han pratar inte 

Intervjuaren: Gör han inte det... 

Barnet: Nej  

Intervjuaren: Vad säger fröken att han pratar för någonting... 

Barnet: Han säger att Quintus säger ....han ...att vi lär oss bra saker ..ibland...ehm...ibland några e 

leds....e ledsen börjar det här...så nån var ledsen ängen nån vill inte leka så jag sa.... vill du leka med 

mig...men då den där  xxx han sa att jag vill leka med dig....  

Det andra exempelet beskriver hur barnen i samspel tar ansvar för varandra. 
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Barnet: Vi leker ibland å går på promenad å de och ibland ritar vi, ibland pysslar vi inne ibland vi 

byter så skolbarnen får gå promenad ibland. Å då får småbarnen också gå promenad och ibland går vi 

tillsammans då håller vi våra gamla kompisar ...när vi inte är tillsammans måste vi då får vi....då får 

jag ...då får vi hålla våra andra handkompisar.  

Intervjuaren: Men varför ska man hålla handkompis? 

Barnet: Därför om man inte håller handkompisar då kommer vi tappa bort oss. 

I det första exemplet beskriver barnet sin upplevelse om hur Quintus genom att berätta bidrar till att 

skapar förståelse för hur andra barn kan känna. Det kan tolkas som att barnets upplevelse är att i 

samspel med de andra barnen kan denne lösa den uppkomna situationen. Här kan det tolkas som att 

barnet utvecklar kunskaper för samspel genom att få förståelse för ett annat barns känslor med hjälp av 

Quintus. I det andra exemplet beskriver barnet hur de tillsammans gör olika saker och hur de fick 

ansvar att hålla varandras händer när de var ute och gick på promenad. Barnet berättade hur de i 

samspel kan hjälpas åt så de inte kommer bort från varandra. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv 

kan det ses som att barnet upplever sin del i ett ansvarstagande och det sociala samspelet bidrar till att 

värna om varandra. Ordet handkompis har betydelse för barnet och kan beskriva fenomenet samspel 

som en del i barnets varande. För att koppla ihop detta exempel med en förståelse för samspel kan 

livsvärldar ses som relativitet som kan kopplas till vardagliga upplevelser och utökas till barnets 

kunskapsbildning. Tidigare erfarenheter kan användas och överföras till de erfarenheter som är 

nyförvärvade och tillsammans bildar det en helhet i barnens livsvärld (Bengtsson, 2001).  

Arena för förståelse 

Barnen berättade hur de lär sig om kroppen och hjärtat, att det bara är en cirkel men att blodet kommer 

där. Först är man en apa och sedan människa och att apan har en svans och att det finns skelett inne i 

kroppen. Några barn beskrev att de har lärt sig att man ska använda en visselpipa om man är ensam i 

skogen så andra kan höra var man är. Om man går vilse då måste man ha visselpipa för då kan andra 

höra och leta. Andra barn beskrev att man inte kan stå och snurra i gungan för det är farligt för om 

man ramlar eller om man petar en pinne i ögat så blöder man och får åka till sjukhus. Ett barn sa att 

man mår bra när man ritar. Ett exempel är hur ett barn berättar om en modell som visade hur ett foster 

växer i magen som fanns att både titta och uppleva på ett av museerna.  

Intervju 1  

Barnet: Man kunde se bebisar när man var på magen. Först var det en liten kött å sen växer man sitt 

huvudet och sin kropp och sen växte i dom, den växte stor åsså växte jättestor å sen han å sen han 

ville inte va hos sin mamma mage å han gick, han gick där han kunde visst.  

Som en del av förståelse och en kunskapsbildning visar det här exemplet det intervjuade barnets 

beskrivning om hur ett barn utvecklas och växer i kvinnans mage. Det är barnets subjektiva upplevelse 

av fenomenet och meningsinnehållet som blir underlag för en fördjupad kunskap om barns 

meningsskapande, både i det formella och informella lärandet. Den subjektiva upplevelsen utgår från 

olika perspektiv, med fokus på olika aspekter av lärandeprocessen (Alvesson, m.fl., 2008; Gray, 

2004). Barnet beskriver hur denne ser en modell på hur fostrets kropp och huvud växer och när fostret 

har vuxit klart och är tillräckligt stor kommer den ut ur kvinnans mage. Det innehåll som framträder i 

barnens berättelser visar på en kombination av det objektiva som utgår från yttre faktorer till det 

subjektiva som utgår från det inre. ”Förståelse är vår grundläggande tillgång till världen” (Bengtsson, 

1998, ss. 53-54). Heidegger lyfter upp synen som ett av våra sinnen som skapar varandet och beskriver 

”att låta världen påträffas och varseblivas på ett egenartat sätt” (Heidegger, 1993, ss. 219-220) ger den 
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förnimmelse som skapar vetande. Genom de olika upplevelserna och erfarenheterna verkar barnen få 

nya kunskaper och det kan ses som att de utvecklar förståelse av den upplevda livsvärlden som de 

lever i som kan beskrivas som en arena för förståelse (Bengtsson, 1998; Kvale, m.fl., 2009). 

Arena för känslor 

Barnen berättar att det är kul att leka, att det är läskigt med myror, att det är lite tråkigt ibland, att det 

är mest roligt. Ett barn berättar att det var läskigt när fröken gungade jättehögt. Ett annat barn berättar 

att denne inte var rädd att gå upp men däremot att gå ner för trapporna i en klätterställning. Ett annat 

barn var rädd så denne inte vågade prova att åka i rutschkanan. Andra beskrev att det är roligt att leka 

med kompisar. Ett exempel är hur ett av barnen beskriver sin rädsla för att gå ner för trappor. Barnet 

berättar om en båt där de fick leka tillsammans men att det var så högt så denne var rädd att klättra upp 

och ner för trapporna.  

Intervju 8 

Barnet: Båten det finns trapporna eh.. det finns liten ut inne å sen liten, liten inne inte ut...dom kan 

inte gå sönder jag är inte rädd gå uppe. Jag är rädd gå nere.... jag är nog rädd för trapporna. 

Ett annat exempel är hur ett barn upplevde besvikelse. Barnet berättar om sin upplevelse från en av 

aktiviteterna på idrottsmuséet, om sin upplevelse från en löparbana och en aktivitet med en boll och ett 

mål. Barnet berättar att denne förlorade men bad ändå om bekräftelse från pedagogen om att denne 

vann. Därefter beskriver barnet hur denne spelar med en boll som skulle träffa en röd cirkel men att 

det aldrig lyckades. Barnet avslutade med att uppgivet konstatera ”Jag kan aldrig”.  

Intervju 7 

Barnet: Å då vet jag det fanns en berg och dalbana...å när man är på vänstra sidan vinner man om 

man puttar på dom å då går man tillbaks å vinner , men jag förlorade jag berättade för fröken vinner 

jag .... å fröken sa... Ja. Å det finns en fotbollsspelare däre... man kunde vara på den där röda linjen å 

jag fick.... inte vinna men jag fådde spelade bollen jag skulle träffa den röda knappen men jag fick 

inte det. Jag gjorde inte det, jag förlorade, men jag gjorde det igen. Jag kan aldrig ... 

Barnet: Man kunde klättra högst upp men jag kunde inte ..jag är bara för liten ..det men jag kan göra 

en kullerbytta i en stor säng 

I det första exemplet om barnens rädslor gör barnet sin egen reflektion och kommer till insikt om sin 

rädsla, i den sista meningen uttrycker barnet att det nog är trapporna som denne är rädd för. En arena 

för känslor kan skapa möjlighet och bidra till att barnet får en förnimmelse och självinsikt om sina 

egna känslor. Känslor kan vara ett sätt att vinna kunskap för den egna individen. Detta synliggjordes 

genom barnets konstaterande, att denne nog är rädd för trapporna. Å andra sidan menar Merleau-Ponty 

(2002[1962]) att för en känsla som redan är utvecklad krävs ett annat perspektiv för att kunna ompröva 

den. I det andra exemplet konstaterade barnet att denne inte kunde klättra upp och beskrev att det 

berodde på att denne var för liten. I barnets livsvärld kan det finnas en känsla av att inte räcka till och 

det kan ses som en uppkommen känsla som barnet kan fastna i om denne inte får möjlighet att 

ompröva sina antaganden och utmana sig i sin varseblivning. Barnets tolkning av sig själv i detta 

sammanhang kan ha utgått från tidigare erfarenhet och sin förståelse av livsvärlden (Bengtsson, 1998; 

Kvale, m.fl., 2009). Bengtsson (1998) beskriver hur känslor kan delas upp i en struktur på olika nivåer 

för att tydligare få kunskap om olika perspektiv för en människas känslor. I en struktur för känslor kan 

den första nivån ses vara längst ner på en skala av flera nivåer. Bengtsson menar att på den lägsta 

nivån på en fyrgradig skala är den behagliga och den obehagliga känslan och som barnet i det första 
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exemplet mycket tydligt berättade om. Det kan ses som att en arena för känslor kan bidra till barnets 

varseblivning och kunskapsbildning i förhållande till dennes livsvärld.  

Arena för möjligheter 

Ett barn berättar, om man springer snabbare så vinner man hela dagen. När man blir större så kan man 

turas om, då kan man få leka med de stora båtarna. Att rita gör att handen mår bra. Ett barn berättar 

om hur de hjälper varandra, de kan gunga varandra, snurra varandra och hålla handkompis när man är 

ute och går så man inte tappas bort. Barnen beskrev hur de med hjälp av arbetssättet Hitta Vilse 

skapades en möjlighet för barnen att komma tillrätta om de tappade bort sig i skogen.  

Intervju 2 

Barnet: Rita, jag ritar ibland Vilsestig 

Intervjuaren: Vad är det för någonting 

Barnet: Det här kolla, där ritar dom, där är Vilsestig. 

Intervjuare: Så du har ritat den. Vad innebär det? 

Barnet: Varför, det innebär att man....Vilsestigar att man måste tillsammans, ja om jag tappar bort 

mig , jag och mina vänner så måste vi ha vil, en sån hära ...saker som pipa som man har , den där 

saken å man måste faktiskt mmm. när man, när man ....när man... hör så letar man å då... hittar man 

en hittar en familj å då säger man att ...ehm....att vill du va med , vad händer...då säger då ibland vi 

gör sådära saker å  de och hm...vi gör triangel sån hära, den var min å sådana saker.  

Intervju 9 

Barnet: Om man är vilse så måste man ha det, visselpipan så dom andra personerna kan hitta oss då 

kan dom lämna oss hemma, så då kommer våran mamma inte vara ledsen. 

Barnen verkar medvetna om och ser möjligheter att de själva kan vara en del av lösningen för att 

komma tillrätta. Vi äger insikt om grunderna för de sakförhållanden som förklaras (Husserl, 1998). 

Förnimmelse av möjligheter skapar mening vilket barnet synliggör i sin beskrivning om hur de med 

hjälp av en visselpipa kan göra sig hörd så familjen kan höra var de är. Det finns en nivå av förståelse 

för sin egen förmåga där barnen beskriver hur de med hjälp av pinnar ”vi gör triangel sån hära” kan 

gör en markering så de som letar vet var de är någonstans. Man kan se det som att barnet ser 

möjligheter och blir förtrogen med världen genom sina erfarenheter och kunskaper. Barnet har fått 

kunskaper och beskriver och tolkar sin upplevelse att det inte är farligt att tappa bort sig för denne vet 

vad denne ska göra. Barnet ser möjligheter som kan kopplas samman med nya kunskaper och 

upplevelser och nå en förståelse av den levda livsvärlden som möjligheterna ger (Bengtsson, 1998; 

Kvale, m.fl., 2009).  

Arena för fantasi 

Barnen berättar att de leker mamma, pappa och barn när de är i en park. Leka tjuv och polis och att de 

ska ta guldet men det är bara på låtsas. Att de får använda poliskläder och att det fanns ett fängelse där 

som de låste in tjuvarna. Lekte med båtar och krig med jättefarliga pistoler. De leker att de simmar och 

att de kan drunkna. I detta exempel beskriver barnet hur de först fick gå runt på muséet och titta på 

båtar och olika tavlor för att sedan få möjlighet att leka på den lekplats som fanns i ett av rummen på 

muséet.  Där kunde de fantisera om att de simmade i låtsasvattnet att de tog guldet från pirater.  

Intervju 3  
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Barnet: Pirater är som, ä dom som jag sa på där att pirater vill dom gjorde en en... båt så dom kunde 

ta en guld med några andra ville ha guldet så dom fajtades å då fick dom då hade dom kanoner å då 

dom gjorde lite bomber. Å sen å när bomb kommer så måste då drunknar då drunknar me 

en....båten...  då måste man ta en annan båt som e liten å då vet några andra vet å några andra vet inte 

så då dör några några dör inte. 

Barnet: Ja, vi fick leka med båtar och en det var en låtsas vatten  

Intervjuaren: Vad gjorde ni där? 

Barnet: Jag och mina vänner vi lekte att vi skulle simma, då vi sa vi ska å då vi lekte vi ville inte 

vara med pirater så vi var med dom snälla. 

Intervjuare: Jaha....vad innebar det? 

Barnet: Att vi ska ta guldet... 

Intervjuaren: Aha fick ni guldet? 

Barnet: Det var bara på låtsas, det var min vän 

Ett annat barn beskriver sin upplevelse av leken på båten, att de fantiserade om hur en annan båt kom 

närmare så de höll på att krocka. Barnet beskrev hur de räddade sig genom att snabbt klättra högre upp 

på båten.  

Intervju 5 

Barnet: Å sen när vi tog av, då gick vi till lekparken då säger när vi gick upp för båten då sägde vi , 

vi kommer krascha, vi kommer krascha, vi kommer krascha.......då gick vi upp så där jätte snabbt. 

Här är ytterligare en beskrivning på ett tillfälle då de fick leka och fantisera där barnet berättar att de 

körde polisbil men bara på låtsas.  

Intervju 3 

Barnet: Ja, polismuséet, polismuseumet är poliser och ehm...det finns en en bil som så man ...några 

får sitta några får köra och också man får e. ...det är nästan som en riktig bil, men det är inte riktig bil, 

den är på låtsas man bara  den bara, den hära den är fast och man kan köra den man kan leka med 

den, köra vi vet.  

Några av barnen berättade att de dessutom fick klä sig i poliskläder och att de lekte tjuv och polis.  

Intervju 2 

Barnet: Man får pröva poliskläder, man får leka med dem, Man kan leka tjuv och polis 

Intervjuaren: Gjorde ni det? Berätta hur gör man då? 

Barnet: Asså vi låtsas att jag är tjuv nu  

Intervjuaren: Mm 

Barnet: Och xxx var polis hon skulle ta mig till det där fängelset 

Intervjuaren: Till fängelset? 

Barnet: Nej asså på låtsas  

Intervjuaren: Jaha, låtsas fängelse För det fanns inget riktigt fängelse? Vad hände då? 

Barnet: Då kom en annan tjuv å sen kom en till tjuv, sen en till, en till, en till. en till, en till en till, en 

till hihi e till, en till 

Intervjuaren: Men så många, vad gjorde polisen då? 

Barnet: Tog eh ...till fängelset 

I det två första exemplen har barnen fått möjlighet att bearbeta sina upplevelser och intryck med hjälp 

av fantasin. Det kan ses som att barnen i fantasin får möjlighet att reflektera över det varande och det 
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som barnet förnimmer från det upplevda. I det första exemplet såg barnet hur piraterna använde 

bomber och kanoner för att ta guldet. I fantasin valde barnet sedan att leka pirater men valde att vara 

med de snälla vilket kan tolkas som att det var en insikt om sig själv och sitt eget varande. I det andra 

exemplet lekte barnet att båtarna krockade och att de lyckades rädda sig genom att klättra högt upp på 

båten. Där har platsen betydelse för barnet och måste förstås i sitt sammanhang för att ge dess mening. 

Barnen som i dessa exempel fick möjlighet att leka och använda sin fantasi för sitt eget 

meningsskapande i relation till platsen, kan ha upplevt att de utvecklade en förståelse. I och med det 

fick de förståelse för att kunna återge och berätta det upplevda i ett sammanhang (Bengtsson, 1998). 

Förståelse och mening skapas genom en växelvis verkan mellan förståelse av delarna och förståelse av 

helheten i barnens livsvärld. I det tredje exemplet beskriver barnet hur de i fantasin lekte tjuv och polis 

och barnet var tydlig med att poängtera att det bara var på låtsas. Denne beskriver hur de klädde ut sig, 

körde polisbilar och satte tjuvarna i fängelse. Dessa olika upplevelser som barnen bearbetar i sin 

fantasi kan ses som en erfarenhetsvärld. Barnen upplever och i fantasin undersöker de världen så som 

den visar sig. Där kan det utifrån hermeneutikens teori ses som en meningsskapandeprocess där den 

nya förnimmelsen överförs från en upplevelse till en annan och successivt formar den livsvärld som 

barnet upplever (Bengtsson, 1998; Willig, 2008).  
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Diskussion  

 

Syftet med denna undersökning var att förstå barns upplevelser av världen som den kan framträda i 

mobil förskola. Frågeställningarna var om vilka upplevelser barnen som går i mobil förskola berättar, 

och vad barnen berättar om upplevelserna. Målet var att identifiera barnets subjektiva upplevelse om 

den mobila förskolan genom att som forskare själv försöka sätta sig in i barnets perspektiv. Hildén 

(2014) lyfter upp att det inte går att fullt ut förstå en annan människa men en viss förståelse kan 

förnimmas genom att i mötet försöka se utifrån olika perspektiv.  

Det som utmärker mobil förskola, vilket de barn som blev intervjuade valde att berätta om, är att de 

regelbundet får tillgång till olika miljöer. Under intervjuerna fick barnen möjlighet och var villiga att 

berätta om de olika miljöerna, de situationer som de varit med om men också detaljrika beskrivningar 

om sina upplevelser. Det var en mångfald av berättelser som utvecklades och anteckningarna från 

fältstudierna var till stor hjälp för att bättre förstå barnens berättelser och deras livsvärld (Cederborg, 

m.fl., 2009). Barnen uttryckte inte om någon specifik upplevelse av själva förflyttningarna, vilken kan 

tolkas som att barnen inte hade de momenten i fokus när de ville beskriva sin mobila förskola.  

I jämförelse med Gustafson, m.fl., (2015), där de vuxna identifierade den mobila förskolans 

verksamhet utifrån ett barnperspektiv så utgick denna studie utifrån barnets perspektiv,”>>det som 

visar sig för barnet>>, barnets erfarenheter, intentioner och uttryck för mening” (Johansson, m.fl., 

2003, s. 3). Barnen beskrev olika upplevelser och dess mening utifrån de platser, de pedagogiska rum 

som de fick besöka. Det kan ses som att mobil förskola skapade möjligheter till upplevelser och 

kunskapsbildning i barnens livsvärld (Bengtsson, 1998). Ett exempel var när ett barn beskrev en av 

rutinerna att hålla handkompis när de gick på promenad, barnet valde att beskriva utifrån ett 

meningskapande, att de inte skulle tappa bort varandra, vilket kan tolkas som att barnen valde att 

beskriva upplevelser i ett sammanhang.  

Upplevelserna kan ses som olika fenomen som barnen får en relation till och som med hjälp av olika 

sinnen stimulerar till kunskapsbildning beroende på utformning och mening (Szczepanski, 2013). 

Leuvens skala var en hjälp att identifiera, på vilka olika nivåer barnen verkade engagera sig för att 

skapa mening. Det var ett stort engagemang kring vissa aktiviteter vilket kan tolkas som att barnens 

egna uppsatta mål för en upplevelse gav den drivkraft och styrka som behövs för att förvärva 

kunskaper i sin egen kunskapsbildning (Lindahl, 1998, ss. 118-119; Laevers, 1994, s. 254). 

Dahlberg, m.fl., (2012) lyfter upp att lärande är ett meningsskapande, att barnet konstruerar mening i 

en kontext för att få en fördjupad förståelse. Å andra sidan belyser Hundeide (2011) att kunskaper 

bygger på tidigare upplevelser och erfarenheter och att nya kunskaper alltid är i förhållande till det 

tidigare erfarna och upplevda. I och med att det finns olika syn på kunskapsbildning kan studien ses 

som tillämpad forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Den kan bidra med insikter som kan utveckla och 

förbättra pedagogiska angreppssätt i både den traditionella och den mobila förskolan, med dess 

möjlighet att erbjuda barnen olika pedagogiska miljöer. En del är att se de pedagogiska rummens 

betydelse och möjligheter för barns upplevelser och reflektioner utifrån sin livsvärld. Ett annat 

perspektiv är att se de intervjuade barnens möjlighet till reflektion och därmed kunna förstå sina 

upplevelser på ett nytt sätt (Sheridan, m.fl., 2009).  
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Upplevelser 

Resultatet visar att de barn som deltar i den mobila förskolans verksamhet berättar om sina olika 

upplevelser från de olika miljöer som de besöker. Barnen berättar och beskriver detaljer av det 

upplevda som i denna studie har delats upp och kan ses som olika fenomenen som rörelse, samspel, 

förståelse, känslor, möjligheter och fantasi. Det kan tolkas som att barnen förnimmer olika upplevelser 

och att det påverkar lärandet. Det kan tyda på att barnen utvecklar förståelse av livsvärlden och kan 

beskrivas som att det har bidragit till kunskapsbildning (Bengtsson, 1998; Kvale, m.fl., 2009).  

Kunskapsbildning handlar om det som en människa tar med sig och bevarar från upplevelser i det 

sinnliga och kulturella livet som de har tillgång till (Bengtsson, 1998). Den mobila förskolan ger 

barnen möjlighet att vid upprepade tillfällen uppleva de olika fenomenen. De upplevelser som barnen 

berättade om kunde de reflektera över och koppla till en tidigare kunskap och förståelse. På så sätt 

förvärvades kunskaper och förmågor genom att både lära av andra och pröva själva genom den egna 

reflektionen (Säljö, 2009). Det kan tolkas som att tillgången till de olika upplevelserna berikar 

förnimmelsen och ger barnen möjlighet att i leken förstå sin livsvärld. Det som utmärker mobil 

förskola är att barnen får tillgång till en mängd olika miljöer som stimulerar till lek och fantasi. 

Lillemyr menar att lekens engagemang kan användas just för att förnya pedagogiska angreppssätt 

(Lillemyr, 2002). Engdahl (2014) lyfter fram platsens betydelse för barns utveckling och lärande och 

menar att det finns en påverkan på barnen om platserna är stimulerande och variationsrika. Forskare 

hävdar att tillgången till inspirerande material har effekter på barns koncentration och utforskande 

(Engdahl, m.fl., 2015). Den mobila förskolans tillgång till olika pedagogiska rum ger barnen möjlighet 

att utveckla nya tankeprocesser och olika tolkningar av förnimmelser vilket forskare också lyfter fram, 

att ”Upplevelser ger oss kunskaper och utvecklar vårt förhållningssätt” (Lillemyr, 2002,s. 296).  

En reflektion kring resultat kan vara, om det endast är möjligt att erbjuda en mängd olika miljöer med 

en mobil förskola eller om det är genomförbart även i en traditionell verksamhet. Detta var inte en 

jämförande studie utan en beskrivning av vad barnen berättar utifrån mobil förskola. Däremot kan 

mängden av berättelse och de olika upplevelserna ha koppling till den mobila förskolans möjligheter 

att erbjuda olika miljöer. De barn som intervjuades berättade hur mobil förskola tog dem till olika 

pedagogiska rum och att de kunde återkomma till dem flera gånger. I deras berättelser gick de in på 

olika detaljer om de olika upplevelserna, som exempelvis arena för rörelse som utgår från en 

upplevelse där kroppens rörelse får en särskild betydelse av ett varande (Mårtensson (2004).  

Forskare menar att rörelse som fenomen är ett sätt att skapa förståelse och möjlighet att utveckla 

kunskaper och färdigheter. Att erbjuda utrymmen som uppmuntrar barnen att använda rörelsen och 

grovmotoriken kan stärka barns lärande och kunskapsbildning (Maynard, m.fl., 2013; Merleau- Ponty, 

1999). Det kan vara olika för olika barn. Vad ett barn upplever är inte likställt med att alla upplever 

samma sak även om de varit med om en liknande situation (Sheridan, m.fl., 2009). Barnen kan ha 

olika mål och syften med det som de vill uppleva vilket också identifierades under intervjuerna.  

Ett perspektiv som också är värt att reflektera kring är de barn som inte blev intervjuade. Hur skulle de 

beskriva sina upplevelser av den mobila förskolans verksamhet? Doverborg, m.fl., (2000)  lyfter upp 

att det inte finns något värde att ta reda på alla barns uppfattningar utan ett fördjupat fokus på enskilda 

barns berättelser kan ge en bild av vad det skapar för mening i förhållande till det upplevda. Det visade 

sig att barnen hade olika uppfattningar om sina olika upplevelser och vad de vill berätta om, vilket 

Strander (1997) också identifierade i sina studier. 
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Vad som blev tydligt var att de intervjuade barnen upplevde sig själva som en del av gruppen som 

tillhörde den mobila förskolan. Det synliggjordes genom att barnen använda man eller vi som ett 

begrepp i de olika berättelserna. De beskrev sina upplevelser av samspel med de vuxna och de andra 

barnen vilket också Dewey (2004) lyfter upp, att i samspel utvecklar barnen sociala regler och en 

känsla av gemenskap. Björklid (2005) poängterar dessutom att det är aktiviteterna, de roller och den 

miljö barnen befinner sig i som utvecklar samspel. En tolkning är att barnen beskrev sig själva som en 

del i en arena för samspel och att det gav barnen förnimmelser. Att barnen var i ett sammanhang och 

att de tillsammans kunde lösa uppkomna situationer. Den mobila förskolans besök i både kända och 

okända miljöer verkar uppmuntra till att i samspel, hitta gemensamma verktyg för att hjälpas åt. Ett 

exempel är när de berättar om att gå med en handkompis när de promenerar så de inte kommer bort 

från varandra. Samspel behöver nödvändigtvis inte bygga på en talad kommunikation mellan 

aktörerna utan barn använder gärna gester, uttryck, kroppsspråk och ljud för att skapa arenor för 

samspel (Engdahl, 2011). Dessutom har de vuxnas roll och förhållningssätt betydelse, vilket beskrevs 

av några av barnen under intervjuerna. Detta lyfter även Strander (1997) upp i sina studier där de 

intervjuade ungdomarna minns att de vuxna i förskolan hade viss betydelse för samspelet. Det viktiga 

var dock att den vuxne visade humor och värme och förstod det enskilda barnet utifrån den person 

som denne är. Jonsson (2016) och Ljusberg (2009) lyfter också upp betydelsen av miljön, de vuxnas 

roll och olika pedagogiska angreppssätt. De menar att tolka barns aktiviteter och lek kan vara ett sätt 

att synliggöra lärandesituationer. 

Den mobila förskolans möjlighet till flexibilitet, att följa barnets intresse verkar underlätta pedagogers 

angreppssätt att kunna erbjuda barnen många olika stimulerande miljöer (Meyer Orsén, 2013). Genom 

de olika upplevelserna och erfarenheterna skapas en arena för förståelse där barnen utvecklar mening i 

ett sammanhang, till exempel beskrivningen om modellen på fostret som växte i magen. Där verkar 

barnet få nya kunskaper så denne utvecklar en förståelse, en kunskapsbildning i sin upplevda livsvärld. 

Sheridan, m.fl., (2013) visar på betydelsen av att barn, som får möjlighet till ett lärande i en 

stimulerande miljö utifrån konkreta upplevelser tillgodogör sig kunskaper. Det skapar en förståelse i 

sitt sammanhang vilket också synliggjordes vid flera av intervjuerna. Engdahl (2007) lyfter upp att 

barnet redan vid tidig ålder använder leken för att skapa förståelse. De når gemensamma förnimmelser 

och utgångspunkter både vad gäller användning av leksaker, regler i lekar och andra turordningsregler. 

Dewey (2004) menar att när en människa formulerar ett syfte så är det ett genomarbetat tänk där det 

första steget är att man identifierar det som finns i omgivningen, det andra är att koppla ihop med 

tidigare erfarenheter och det tredje är att reflektera, besluta och göra bedömning om huruvida det finns 

en mening i det som skett. Å andra sidan lyfter Änggård (2014) upp att det är reflektionen i sig som 

skapar fördjupade kunskaper och förståelse.  

Kunskapsbildning 

Barnen som deltar i mobil förskola berättar hur de med hjälp av Hitta Vilse förbereds för olika 

händelser som kan inträffa. Barnen beskrev hur de fick kunskaper och hur de använder dem, det kan 

ses som arena för möjligheter. I ett exempel beskrev och förklarar barnet sin upplevelse av när den 

mobila förskolan använde metoden Hitta Vilse, som bygger på vad man ska göra om man går vilse. 

Barnet beskrev upplevelsen som en förnimmelse av förståelse och möjlighet. Det kan ses som 

grundläggande tillgång till kunskapen om möjligheter (Bengtsson, 1997). Björklid (2005) menar att 

om barnet får utforska och bli lyssnad på så skapar det förståelse och ansvar och en känsla hos barnet 

att det finns många olika möjligheter. Qvarsell (2010) lyfter upp att det inte räcker med en upplevelse 
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utan barnet måste få reflektera och pröva sina antaganden för att kunna skapa förståelse och mening i 

ett sammanhang. Vilket Aspan (2013) också synliggör, att barnen måste få undersöka och pröva sina 

tanka med andra för att nå en förnimmelse av olika möjligheter. 

Den mobila förskolans mobilitet skapar möjlighet att kontinuerligt erbjuda olika nya pedagogiska rum 

där muséer, natur och olika lekplatser ger barnen möjlighet att stimuleras och bearbeta upplevelser 

med hjälp av fantasin. Under intervjutillfället valde barnen att berätta om de olika platserna, till 

exempel muséet och aktiviteterna efteråt. I en arena för fantasi får barnet olika upplevelser och det kan 

ses som en erfarenhetsvärld där barnen upplever ett fenomen och med fantasin undersöker världen så 

som den visar sig. Ärlemalm-Hagsér (2008) lyfter fram att förskolans uppdrag är att skapa arenor för 

lek och fantasi men om det inte skapas förutsättningar och rätt stöd av pedagoger så kan fantasilekar 

både stärka och försvaga barnets upplevelser. Szczepanski (2013) menar att platsen har betydelse för 

ett barns möjlighet att använda alla sina sinnen. Fantasin utvecklar en kunskapsbildning vilket också 

framträdde i de olika intervjuerna. Barnen använder material och de fantiserar, leker och utvecklar 

olika roller som har betydelse i ett sammanhang. Den mobila förskolan erbjuder olika platser vilket 

kan tolkas som att ”Det sker ett ömsesidigt samspel där platsernas karaktär påverkar barnens lek och 

där barnens användning av platserna förändrar dem” (Änggård, 2012, s. 15).  

Möjlighet för barnet att få en förnimmelse och självinsikt om sina egna känslor kan olika upplevelser 

bidra till (Bengtsson, 1998). En arena för känslor kan vara ett sätt att vinna kunskap för den egna 

individen vilket också verkade vara i barnets konstaterande. Nyckeln var att identifiera barnets 

subjektiva upplevelse av mening, genom att som forskare själv försöka sätta sig in i barnets 

perspektiv. Barnets känslor och egen motivation verkade vara en drivkraft för barnets upplevelser och 

lärande vilket också tas upp i Lindahls (1998) studie, barnets känsla att själv ta kommandot över sin 

egen situation och kunna hantera den, skapar upplevelse av styrka.  

Det kan ändå funderas kring i vilken utsträckning det handlar om att barnen går i mobil förskola och 

inte i en traditionell. Barnen som blev intervjuade utgick från sina erfarenheter och upplevelser som 

kopplades mot det som de varit med om. Det kan tolkas som att barnen beskrev den mobila förskolan 

som en möjlig arena för olika upplevelser, upplevda fenomen och meningsinnehåll där livsvärlden har 

betydelse (Merleau-Ponty (2002[1962]). Å andra sidan om vi ser det ur ett barnperspektiv, utifrån den 

vuxnes synvinkel, kan den mobila förskolan ses som en plats med dominerande struktur med rutiner. 

Barnen och de vuxna tar sig till olika platser och dess val av tid och plats är i fokus utan att se platsens 

betydelse för barnens upplevelse (Gustafson, m.fl., 2015). Om vi däremot försöker hålla fast vid 

barnets perspektiv så är det barnets upplevelse av ett varande som har betydelse för dess 

meningsskapande. Den fenomenologiska teoretiska ansatsen innebar att de yttre fenomenen har 

använts för att kunna identifiera den logiska insikten till ett varande och dess utsagor. Husserl (2000) 

menar att om kunskaper ska få en mening så måste tankarna leda till insikt för att på så sätt ge 

möjlighet för en kunskapsupplevelse. 

Slutsatser 

I denna kvalitativa studie utifrån ett fenomenologiskt teoretiskt perspektiv var barnens upplevelser av 

den mobila förskolans verksamhet underlaget. Genom att använda fenomenologins centrala begrepp 

och koppla till empirin så har det gett en djupare förståelse av några fenomen. Barnen berättade och 

beskrev sina upplevelser och olika detaljer utifrån sin livsvärld. De berättade om hur de tillsammans 

skapade tävlingar, att det finns många möjligheter till samspel och lärande, hur de tillsammans med 

varandra och pedagogerna använde fantasin och bygger upp olika lekar för att bearbeta sina 
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upplevelser. Det kan konstateras att livsvärlden är varierande och föränderlig och påverkas av olika 

egenskaper som finns i dess närhet och i vilken kontext barnet befinner sig. Det är ändå de 

identifierade fenomenen som verkar ha betydelse för hur barnen förnimmer och blir förtrogen med 

världen när de deltar i den mobila förskolans verksamhet (Alvesson, m.fl., 2008; Bengtsson, 1998; 

Bengtsson, 2001; Kvale, m.fl., 2009).   

Denna undersökning kan dessutom ses som ett bidrag i arbetet med artikel 12 i Konventionen om 

barnets rättigheter. ”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse 

i förhållande till barnets mognad” (Hammarberg, 2012, s. 38). Studien har visat hur en forskare med 

hjälp av tydlig struktur och genomtänkta undersökningsmetoder kan använda barnets berättelser för att 

identifiera deras upplevelser av ett varande. Det kan vara ett användbart angreppssätt för den framtida 

forskningen om hur barnet upplever barnkonventionens olika artiklar.  

Upplevelser sker i olika situationer och det finns ingen absolut sanning i en kvalitativ forskning. I 

samband med intervjuernas genomförande kan barnens upplevelser och tankar ha förändrats och själva 

intervjuen kan ha sin påverkan på barnens livsvärld. I samband med att det enskilda barnet 

intervjuades fick denne möjlighet till självreflektion som kan vara ett sätt att ge barnet både 

självkunskap, distans till sig själv och sin praktik. I och med att barnen får möjlighet till reflektion av 

det upplevda kan det leda till att barnet lär sig om sitt eget lärande. Barnet kan skapa nya funderingar 

om sin livsvärld och sitt lärande det vill säga kunskapsbildande (Bengtsson, 1998). Det innebär att 

barnens förnimmelse av upplevelser kan ha förändrats i och med att de blev intervjuade. Å andra sidan 

kan det ha samma effekt på den som intervjuar. Kvale, m.fl., (2009) menar att intervjuaren kan liknas 

vid en malmletare eller en resenär där både malmletaren som vill undersöka på ett djupare plan och 

resenären som vill se det mer övergripande kan få nya kunskaper och i och med det kan bilden 

förändras genom nya insikter och ny förståelse. De slutsatser som denna studie visar är att barnen kan 

beskriva de olika upplevelserna. De bidrar med sina beskrivningar till hur vi kan förstå hur 

förnimmelser av olika upplevelser och fenomen ger kraft i en kunskapsbildning.  

Vidare forskning 

Om förskolans struktur och angreppssätt ska utvecklas kan ny forskning hjälpa till att stödja 

pedagogers funderingar och handlande utifrån utformandet av barnets arenor för kunskapsbildning. 

Viljan att utveckla nya didaktiska angreppssätt finns hos pedagoger men gamla vanor och rutiner är så 

väl förankrade i den enskilda människan att det kan finnas svårigheter att lösgöra sig från dem. Jag ser 

att en fortsatt forskning på mobil förskola, vilken påverkan det har för barns lärande och 

kunskapsbildning, kan ge information till att utveckla verksamheten och de didaktiska angreppssätten 

för fler. På vilka sätt kan mobil förskola bidra till en ökad måluppfyllelse i förskolan? Kan det 

medvetna valet av föränderliga pedagogiska rum leda till att barn i förhållande till miljön ytterligare 

utveckla lek, kreativitet och kunskapsbildning?  

Ett område som också kan vara intressant att koppla ihop med barns upplevelser och kunskapsbildning 

är forskning kring minnets kapacitet det vill säga hur hjärnan lagrar upplevelser i arbetsminnet och hur 

de sedan kodas i långtidsminnet. Den kognitiva bearbetningen kan vara ett intressant forskningsfält i 

ett övergripande perspektiv utifrån barnets upplevelser med koppling till både fenomenologin och 

naturvetenskapen (von Tetzchner, 2005; Klingberg, 2011). 
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Ännu ett område som bör undersökas är hur Konventionen om barnets rättigheter upplevs av det 

enskilda barnet och då särskilt artikel 2, 3, 6 och 12 (Hammarberg, 2006). Vuxna borde lyssna på vad 

barn har att berätta för att få en bild av hur vi ska utforma deras vardag. Cederborg, m.fl., (2009) lyfter 

upp betydelsen av att ställa öppna frågor, att det ger barnet möjlighet att berätta med sina egna ord. På 

så sätt får barnet möjlighet att ge sin version av det som hänt och barnet hinner tänka på det upplevda 

utan att påverkas av den vuxne. Barn kan berätta om sina upplevelser och sin livsvärld. 
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Bilagor 

Stockholm 2016 02 12 

Bilaga 1 Brev till vårdnadshavare 

Mitt namn är Eva Meyer Orsén och studerar också på Stockholms universitet på barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen och ska göra en studie om barns lärande i den mobila förskolan. 

Min studie kommer att ske i två steg. Jag kommer först att observera de aktiviteter som barngruppen är 

delaktiga i för att sedan genomföra enskilda intervjuer med ca 8 barn om deras upplevelse i förskolan.  

Mitt fokus är hur det enskilda barnet upplever pedagogiska aktiviteter med koppling till läroplanens 

målområden. Jag börjar med att observera verksamheten under 2-4 dagar där jag kommer att vara med 

på de aktiviteter som är planerade. Därefter kommer jag att genomföra intervjuerna som beräknas ta ca 

30 minuter med varje barn. Under intervjutillfället kommer jag att använda mig av bandspelare för att 

spela in samtalet för att därefter transkribera dvs. skriva ner intervjuns frågor och svar för att kunna 

analysera resultatet.  

Som forskare tar man hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer Det innebär att jag måste 

ta hänsyn till fyra allmänna grundkrav, information- samtycke- konfidentialitets- och nyttjandekravet.  

Det innebär att barnet och vårdnadshavare ska ha gett sitt samtycke och godkännande till att vilja delta 

i denna undersökning. Det är viktigt att som deltagande veta att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när som så önskas.  

Eftersom jag kommer att använda bandspelare vid intervjutillfället så vill jag informera om att allt 

inspelat material kommer att förstöras efter att uppsatsen blivit godkänd. Den information som 

kommer fram kommer endast att användas i forskningssyfte. I resultatredovisningen kommer inte 

enskilda personers namn eller svar att kunna identifieras.  

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig för mer information. 

 

Med vänliga hälsningar  

Student   Handledare  

Eva Meyer Orsén  Ingrid Engdahl 

eva.m.orsen@xxxxxx    ingrid.engdahl@buv.su.se 

     

Härmed ger jag mitt tillstånd att vår son/dotter får delta i ovanstående studie. 

Barnets namn   Vårdnadshavarens namnteckning 

 

................................................ .................................................................. 
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     Stockholm 2016 02 26 

Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Intervjuguide för en semistrukturerad intervjumetod 
 

Observationsskalans fem steg: 

 Ingen aktivitet 

 Aktivitet som ofta avbryts  

 Mer eller mindre varaktig aktivitet 

 Ihållande aktivitet med intensiva stunder 

 Ihållande intensiv aktivitet 

 

 

Frågeställningar 

 Om vilka upplevelser berättar barnen? 

 Vad berättar barnen om upplevelserna? 

 

 

Inledning 
Jag kommer att välja ett enskilt rum på förskolan eller sitta i bussen för att få vara ifred under 

intervjutillfället, vi kommer att sitta mitt emot varandra med ett bord emellan oss. Jag kommer att 

börjar med att presentera mig och berättar om varför jag vill göra denna intervju. Att jag är intresserad 

av barns lärande och vad de upplever och att jag ska göra en undersökning som är ett arbete i min 

skola.  Jag berättar också att jag spelar in vårt samtal och direkt efteråt att ska jag skriva ner det sagda 

och sedan radera det inspelade materialet när min uppsats är godkänd. 

Jag kommer inte att skriva ut namnet på barnet eller vilken förskola som det gäller utan låta materialet 

vara helt anonymt. Det ska bara användas för forskningssyfte och att jag kommer att arkivera det i ett 

inlåst utrymme. Jag ska berätta att barnet när som helst kan avbryta eller fråga om det är någon fråga 

som denne inte förstår eller inte svara om hon inte vill det. Jag kommer också att berätta att om 

informanten vill så har denna sin fulla rätt att dra sig ur. 

Förutom bandspelare så har jag ett block och penna ifall jag behöver anteckna någonting. Jag har 

också ett dokument, intervjuguide med stödfrågor som jag ska kunna använda som stöd. 

Fråga till barnet: Är det någonting som du funderar kring innan vi börjar. 

 

 

Substantiella fasen 
Invitationer: Kan vara ett kort eller att jag berättar om någon situation från fältstudierna som jag vill att 

barnet ska berätta om sina upplevelser om. 

 

Öppna frågor: 

Berätta för mig om hur det är på din förskola....... 
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Berätta senaste gången.... 

Berätta om när jag var med på Riksidrottsmuseet.... 

Berätta om när jag var med på Sätra Strand.... 

Berätta om när jag var med på Naturhistoriska museet.... 

Berätta mer om det.... 

Förklara ..... 

Berätta allt som hände...... 

 

Specifika frågor: 

Vad...... 

Hur....... 

När ........... 

Vem............ 

Varför.............. 

Vad hände sedan...... 

Vad sa...... 

Vem var nära...... 

Upprepande frågor 

Du berättade om......berätta mer 

Du sa att... det vill jag höra mer om..... 

Nu har du berättat om......berätta mer om....... 

Du sa förut..... 

Du sa att något hade hänt..... 

Berätta så jag förstår..... 

Jag är så nyfiken.... 

 
Avslut 
Som avslutning kommer jag att fråga om det är någonting ytterligare som denne vill berätta om. 

Jag kommer sedan att avsluta med att stänga av bandspelaren och återigen berätta vad jag ska göra 

med materialet.  

Jag avslutar med att tacka för att denne ville ställa upp och säga att jag tycker att det har varit ett bra 

samtal där denne har bidragit till mycket information.
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