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Sammanfattning 

Mobil förskola är ett fenomen som har börjat ta plats och växer snabbt som ett komplement till den 

ordinarie pedagogiska förskoleverksamheten. Den har uppkommit som ett resultat av att samhället 

förändras och det ställer andra och nya krav på förskolan och skolan att möta barn och elever i ett 

lärande. Det finns många åsikter om vad som är bra eller mindre bra för barns lärande och utveckling 

men det saknas en övergripande forskning om mobil förskola som stöd för nya antaganden, tankar och 

idéer. För att förstå lärandet har jag valt att lyfta fram teoretiska funderingar ur ett sociokulturellt 

perspektiv som har kopplats ihop med forskning både från förskola och från skola. Resultatet visar att 

pedagogerna ser den mobila förskolan som ett verktyg som underlättar för dem att genomföra sitt 

uppdrag om lärande och utveckling. Barns språkutveckling, att barn förstår olika sammanhang och att 

de utvecklar sin grovmotorik är särskilda kunskaper som pedagogerna menar utvecklas genom mobil 

förskola. 
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Förord 
Under mina 35 år som förskollärare har jag sett hur förskolans uppdrag har förändrats. Lärandet har 

kommit att hamna alltmer i fokus vilket har ändrat det pedagogiska uppdraget och verksamhetens 

inriktning på förskolorna. Uppdraget som förskollärare har förändrats från att i första hand vara en 

omsorgsverksamhet med trygghet och service till att vara en del i skolformen, en förskola med lärande 

i fokus.   

1994 började jag arbeta som biträdande rektor på en skola och för mig som förskollärare upplevde jag 

att det var som att komma in i en helt ny värld. Lärarna pratade om kunskap och utveckling med helt 

andra tankar än dem jag var van vid från förskolan. Jag upptäckte då hur olika förskolan och skolans 

styrdokument var utformade och att själva grundtanken med lärandet hade olika utgångspunkter. Det 

väckte mitt intresse för att undersöka vidare hur förskolan och skolans olika uppdrag och dess 

styrdokument påverkar barns utveckling och lärande.  

Med det som utgångspunkt har jag funderat på vad som påverkar hur man lär sig. Vilka situationer och 

i vilken omgivning som man lättast kan förära sig nya kunskaper. Vad är det som gör att en del lär sig 

fortare än andra och vad är det som motiverar till förärandet av kunskaper. Jag har också funderat på 

vad det är för krafter som försvårar förändring i beteende och handlande. Jag tänker då på vilken roll 

en förskollärare respektive lärare tänker sig och utövar sitt yrke. Utifrån det har mitt intresse för 

förskolor med olika pedagogiska inriktningar och deras olika lösningar alltmer fångat mitt intresse. 

När jag första gången hörde talas om mobil förskola och hur den var utformad så var min spontana 

tanke att det var en spännande idé rent pedagogiskt men samtidigt förenat med en mängd funderingar 

om hur det verkligen fungerar. När jag nu har fått möjlighet att se hur verksamheten har utvecklats så 

funderar jag på om det kan vara ett verktyg även för lärarna i skolans verksamhet. Jag har valt att 

studera mobil förskola ur ett pedagogiskt perspektiv med barns lärande i fokus. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Anna- Lena Ljusberg som har varit ett stort stöd för mig. 

Med sitt tålamod och pedagogiska upplägg har hon gett mig konstruktiv kritik och feedback för att få 

alla delarna på rätt plats. Jag vill också tacka min studiekamrat Malin-Simone Andersson Rydell för de 

goda råd och stöd som hon har gett mig under arbetets gång. 
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Inledning 

Samhället förändras och det ställer andra och nya krav på både förskolan och skolan. Sverige har valt 

ett ”samlat utbildningssystem” där verksamheten innefattar både förskola, grundskola och gymnasium. 

Den stora förändringen för förskolan kom när de fick sin första läroplan (Skolverket, 2010) med fokus 

på lärande och utveckling (Elfström, 2013). Det finns många olika alternativ och pedagogiska 

inriktningar på dagens förskolor. Ett alternativ är mobil förskola en förskoleavdelning som är en 

specialdesignad buss, ett komplement till den ordinarie pedagogiska förskoleverksamheten och som 

utgår från en befintlig förskola. En del ser det som ett sätt att skapa fler platser för att möta 

platsgarantin i kommunen, andra ser det som ett verktyg som ger pedagoger stöd i uppdraget att möta 

barns utveckling och lärande.  

Grundaren för den mobila förskolan Solveig Sunnebo berättar i en intervju om hur idén föddes. Hon 

kom i kontakt med en verksamhet i Danmark som hade en förskolebuss och hon såg då möjligheten att 

själv använda den i sin verksamhet. Hon beskrev att hon uppmärksammade en glädje hos pedagogerna 

som arbetade i bussen när de visade och berättade om sin verksamhet, hur de kunde ta barnen till nya 

platser varje dag men också välja att återkomma till en och samma plats vid flertal tillfällen. Hon 

berättar också att hon såg problem, den befintliga modellen hade vissa brister för att möta svenska 

krav på behov av säkerhet och funktionalitet. Hon beslöt sig därför att göra någonting åt det och har 

sedan dess själv varit med och både utvecklat och följt upp tillverkningsprocessen. (Hellman & 

Sunnebo, 2009). 

Den första svenska mobila förskola startade 1 mars 2007 i ett område där många av invånarna kommer 

från andra länder. Enligt grundaren har familjer som bor där tillbringat sin mesta tid i området och har 

lite eller ingen kännedom alls om sitt närområde eller vilka olika kulturplatser som närmiljön bjuder 

på. Hon lyfter upp att den mobila förskolan som är anpassad för de äldre förskolebarnen är tänkt som 

ett verktyg för att komma ut i naturen och få möjlighet att besöka olika platser och få ökat 

lokalkännedom genom att lära känna sin stad. Utifrån den aspekten har pedagogerna valt att arbeta 

utifrån en filosofi ”ut och njut” och som de menar ska ge barn och pedagoger nya upplevelser varje 

dag ur ett pedagogiskt lärandeperspektiv.  

För att möta det ökade behovet av förskoleplatser har kommuner och andra verksamhetanordnare i 

Sverige startat mobil förskola. Det finns ca 30 bussar runt om i landet i olika kommunala och privata 

regier. Det finns förskolebussar i bl.a. Malmö, Nyköping, Linköping, Västerås, Örebro, Eskilstuna, 

Uppsala, Åre och Huddinge kommun. Det har också visat sig vara ett stort intresse från andra länder 

som Tyskland, Nigeria, Japan och Norge som har valt att närmare studera den svenska 

förskoleverksamhetens innehåll och bussen som verktyg. 

Bakgrund 
Det finns en intention att få förskolan och skolans olika pedagogiska perspektiv att mötas. Det är inte 

helt enkelt på grund av skolformerna har olika syn på lärandet vilket uppmärksammas av forskare  

”Förskola och skola- om två skilda traditioner och om visionen om en mötesplats” (Dahlberg & Lenz 

Taguchi, 1994). De lyfter upp att det är två kulturer som barnet möter och det som kommer att bli en 

utmaning för alla som är verksamma är att ta hänsyn till den samhälleliga förändringen om barns 



3 

 

lärande. Forskare menar att det är nödvändigt att barn får möta det samhället som växer fram och att 

skolans pedagogik anpassar sig till den (Dewey, 2008). Av den anledingen är det intressant att forska 

kring min fråga om vilka särskilda kunskaper som barnen som gått i mobil förskola har utvecklat. Kan 

mobil förskola vara ett verktyg som ger stöd och hjälp i barns lärandeprocess, om det i en framtid kan 

vara ett verktyg som dessutom kan användas av lärare för de äldre åldrarna?  

Med den bakgrunden är det intressant att undersöka verksamheten ur ett pedagogiskt perspektiv, om 

pedagoger upplever att det de med hjälp av det annorlunda angreppsättet som mobil förskola är har 

någon påverkan på barns utveckling av kunskaper och meningsskapande. Elfström (2013) menar att 

det är pedagogerna själva som ska följa upp och utvärdera för att på så sätt se vilka resultat de olika 

angreppssätten ger för barns utveckling och lärande. Enligt min uppfattning räcker det inte med en 

självgranskning utan det behövs en granskning utifrån ett övergripande forskningsperspektiv. Idag 

finns det inte någon forskning inom området mobil förskola men det finns skrivet om ämnet som 

studentpaper på olika nivåer. Uppsala Universitet kommer att starta en förstudie med fokus på didaktik 

kopplat till den mobila förskolan. 

Hur barn lär sig är en diskussion som pågår och som finns inom olika vetenskapliga områden både 

inom inlärnings-och utvecklingspsykologin, men också i samhället i stort. Det kan uttryckas som att 

det idag används och argumenteras alltför ofta utifrån ett vardagstänkande, dvs. att det finns bestämda 

idéer och föreställningar om vad som utmärker lärandet utan att riktigt vara säker på vad det leder till 

(Säljö, 2000). Det som kan komplicera det hela är att lärandet inte bara sker under en viss tid. 

”Lärande äger inte rum på en speciell plats och tid utan hela tiden, i både formella lärandemiljöer (t.ex. 

förskola, skola och fritidshem) och informella miljöer (t.ex. utemiljöer)” (Björklid, 2005, s. 10). Säljö 

(2000) menar att kunskaper och lärande är grunden för människans varande Människan kan ta med sig 

någon form av lärande från varje situation som denne befinner sig i och har användning av detta. 

Lärandets förutsättningar förändras också över tid, ”Teknologisk och social utveckling påverkar de sätt 

på vilket vi får del av information, kunskaper och färdigheter” (Säljö, 2000, s. 13). Den mobila 

förskolan kan vara ett verktyg som stödjer de, men det behövs forskning annars blir det bara en idé 

utan att vara säker på vad det leder till. Människan har förmåga att ta vara på erfarenheter och använda 

dessa i framtida sammanhang ” kognitivt är att göra erfarenheter som korrigerar ens världsbild och 

därmed utvecklar intellektet” (Säljö, 2000, s. 60). Han menar att kunskap har och kommer alltid att 

ändras i takt med tiden. Lärandet är inte en enskild företeelse ”det finns en stark betoning på det aktiva 

barnet som en lärande och skapande individ som i samspel med andra utvecklar nya kunskaper 

samtidigt som det finns en betoning på att möta varje enskild individ” (Elfström, 2013, s. 56).  
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Syfte och frågeställningar  

Syfte 

Även om det finns ca 30 mobila förskolor i Sverige och att det har visat sig vara ett ökat intresse från 

andra länder för detta fenomen så finns ingen samlad vetenskaplig forskning och kunskap om vad den 

mobila förkolan har för konsekvenser för barnens utveckling av kunskaper och meningsskapande. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka konsekvenser den mobil förskola har för barns lärande. 

Med det som utgångsläge så är min studie inriktad på att undersöka vad pedagogerna menar att barnen 

som har gått i mobil förskola har utvecklat för särskilda kunskaper och meningsskapande. För att ta 

reda på det så är det att största vikt att först ta reda på vilken kunskapssyn pedagogerna har.  

 

Undersökningen kommer att utgå från ett barnperspektiv (Halldén, 2009) där det nödvändigtvis inte 

behöver vara barnen som för sin egen talan men insamlandet av empiriskt material ska visa på 

konsekvenserna för ett barn som har gått i en mobil verksamhet. Undersökningen kommer att ha fokus 

på hur pedagogerna uppfattar hur barnen har utvecklat sina kunskaper och meningsskapande. Forskare 

menar att ” kunskap är inget fritt svävande utan knutet till personer som är placerade i ett bestämt 

samhälle vilket ger specifika erfarenheter” (Halldén, 2009, s. 10). Ser pedagogerna hur den mobila 

verksamheten har stimulerat barnens utveckling av kunskaper och meningsskapande i enlighet med 

läroplanens mål och intentioner om utveckling och lärande (Skolverket, 2010)?  Kan man koppla ihop 

det med generella perspektiv och då ur ett multimodalt och medierat lärande och kan man se 

pedagogers syn på kunskap med koppling till proximala utvecklingszoner?  Jag har valt att använda 

samlingsbegreppet pedagog eftersom jag har intervjuat både förskollärare och barnskötare. 

 

 

Frågeställning 

 

 Vilka särskilda kunskaper menar pedagogerna att barnen som har gått i mobil förskola har 

utvecklat? 



5 

 

Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning att tillgå kring barns kunskaper om utveckling och lärande men ingen 

forskning kopplat direkt till mobil förskola. Jag har därför valt att titta på tidigare forskning vad gäller 

lärande och utveckling generellt och lärandet i utomhusmiljö både i skolan och i förskolan.  

 

När det gäller förskoleverksamhetens utformning så prövas och diskuteras olika metoder och 

angreppssätt, vad som är det bästa sättet för barnen att utveckla kunskaper och färdigheter. Ett 

angreppssätt som lyfts fram är att lärande baseras på reella erfarenheter ”Learning-by-doing” (Brodin, 

2011, s. 448) dvs. lära genom sina egna erfarenheter. Forskare beskriver att ett sådant arbetssätt får 

barnen att utvecklas genom att vara med på riktigt och själva kunna få kunskap genom sina egna 

upplevelser. ”Det är genom vad vi gör i och med världen som vi förstår dess mening och mäter dess 

värde” (Dewey, 2008, s. 66). Forskning har gjorts om förskolans betydelse i tidiga åldrar för 

kunskaper och intelligens. Det har visat sig att en satsning på de första fem åren ger permanenta 

vinster i IQ och kognitiva förmågor, negativa miljöer som barnen vistas i från tidig ålder ger 

konsekvenser för resten av livet, och det finns förskolor som misslyckas med att producera 

meningsfulla vinster i lärande och utveckling (Dahlberg & Moss, 2008). Förskolans utemiljö har en 

stor betydelse för barns utveckling och lärande. ”Forskning visar att barn på naturrika förskolegårdar 

leker fler lekar”(Brodin, 2011, s. 172). Diskussioner om barns utomhusmiljö har påverkan på de 

pedagogiska funderingarna och olika undersökningar har initierats. På uppdrag av myndigheten för 

skolutveckling har Björklid (2005)  tagit fram en rapport som bygger på forskning om miljöns 

betydelse för lärande” En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola 

och skola”. Hon menar att ”en otydlig fysisk miljö kännetecknas av likformighet, enkelhet och 

anonymitet” (Björklid, 2005, s. 33). Förskolebarn upptäcker och får kunskaper med hjälp av alla sina 

sinnen och platsens betydelse för barns utveckling har blivit en allt mer central fråga. I rapporten kom 

hon fram till att:  

 

”Läroplanen ger stöd för att studier i närsamhället aktivt används i undervisningen. Den 

fysiska miljön har betydelse för utveckling men också för hur barn och unga skapar sig 

en identitet i relation till platsen. Såväl barn som vuxna har en känslomässig tillhörighet 

till speciella platser eller miljöer som är meningsfulla för individensidentitet. 

Laddningar av platsidentitet beror på samtliga kvaliteter i den fysiska miljön och dess 

mera specifika egenskaper” (Björklid, 2005, s. 179). 

 

Vad barn väljer för platser eller miljöer är inte helt okomplicerat för valet av olika platser är ofta inte 

deras eget val utan de är i händerna på de vuxna. Rasmussen (2004) menar att barnen själva inte är 

med och väljer utan de är hänvisade till hemmet, skolan och sitt fritidshem som ofta är tillrättalagt. 

Om barnen får resonera om vad som är meningsfullt för dem och sina upplevelser, vilka platser som är 

viktiga för dem så väljer barnen gärna andra platser än vad de vuxna har valt åt dem (Rasmussen, 

2004). De vuxna som väljer och tar fram platser för barn skapar begränsningar eftersom barn när de 

själva väljer platser kan ha en helt annan syn på vad en bra plats är. Det är barnen själva som vet hur 

deras miljö ska se ut för att vara inspirerande (Rasmussen, 2004). Forskare menar att barnen inte 

använder definitionen lek som ett uttryck utan att det är upplevelsen av någonting som är viktigt och 

roligt. ”Upplevelserna via sinnena och fantasin styr barnets verksamhet” (Strander 1997, s. 118). Det 
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som barn tar till sig är det som de förstår och har en relation till. Det som ger barnen upplevelser är det 

som ger minnen för livet. ”Denna typ av minne rör bland annat erfarenheter och upplevelser som givit 

barnen en förmåga eller kompetens att agera och handskas med loka situationer nu och i en framtid” 

(Strander, 1997,s . 107).  

 

I en undersökning som gjordes om lek och kommunikation i uterummet visade det sig att pedagogerna 

upplevde att när barnen lekte på iordningställda lekplatser så var det fler konflikter än när barnen lekte 

i skogen. Pedagogerna såg en skillnad på barns lek och samspel mellan varandra i skogen och att 

barnen flitigare använde talspråket för att kommunicera med varandra ( Eriksson, 2008). Studien 

visade att kommunikationen mellan barnen stävjade konflikter på ett naturligt sätt. Språket är ett av de 

viktigaste verktygen och begreppsbildning är grunden för att utveckla språket. ”Det betyder att 

användningen av orden som funktionella redskap är nödvändiga för så väl begreppsbildning som 

tänkande i begrepp” (Özerk, 1996, s. 84). 

 

En annan aspekt på utemiljö som en arena för lärande är att det finns ett samband mellan lek, 

upplevelser och att förära kunskaper (Brodin, 2011). Att vara ute i naturen uppmuntrar till att upptäcka 

och utforska och är långt ifrån att prestera och mäta sig mot andra. Med naturen som arena handlar det 

om att vara med på riktigt. Begrepp som ”learning by doing” eller ”hands-on-activities” (Brodin, 

2011, s. 448) innebär att lära genom att göra eller utföra med sina händer, används ofta för att uttrycka 

den grundläggande idén med utomhuspedagogik”. Det är lättare att anpassa undervisningen till varje 

enskild person om man är ute i naturen och inte har väggar som begränsar utrymmet” (Brodin, 2011, s. 

448). Att sedan komplettera det upplevda till ett multimodalt perspektiv där pedagoger och barn 

använder både texter, bilder och material för att bearbeta upplevelser ger en ytterligare dimension på 

lärandet. För personer som håller på att lära sig innebär det att det finna flera olika sätt att förära sig 

kunskaper och att skapa mening (Leijon & Lindstrand, 2012). För ytterst är det viktigt att få barnen att 

skapa mening och förståelse. ”Begreppsbilningen är ett resultat av en komplicerad, aktiv intellektuell 

handling” (Dale, 1996, s. 41). När barnet har en egen förmåga att skapa en teori och reflektera över 

den så har denne utvecklat ett meningsskapande. 

 

Lärandemiljön utifrån det pedagogiska perspektivet har också undersökts för de äldre åldrarna. 

Forskare menar att utomhuslektioner kan vara värdefulla för elevers utveckling och lärande inte bara 

inom naturvetenskap som oftast används utan också i andra ämnen som ex språk och matematik 

(Fägerstam, 2012). Det svåra enligt forskare är inte att få med sig eleverna utan det svåra är att få 

lärarna att ändra angreppssätt. Endast ett fåtal lärare använde sig kontinuerligt av utomhuslektioner 

även om man kan se att regelbundna utomhuslektioner har en positiv påverkan på studenters resultat 

både socialt och känslomässigt ”They often expressed curiosity, engagement, wellbeing and 

enjoyment in the outdoor learning situation” (Fägerstam, 2012,s. 69). Det finns studier som visar att 

utomhuslektioner dessutom har stärkt känslan mellan lärare och elev genom att de har gemensamma 

upplevelser som de sedan kan koppla tillbaka till (Szcepanski & Dahlgren, 2011). Läraren har större 

möjligheter att vara med och bidra till elevers lärandeprocess genom att använda utomhusmiljön 

”genom upplevelser och konkreta aktiviteter kan erbjuda olika sätt att lära som ett komplement till 

undervisning inomhus” (Szcepanski & Dahlgren, 2011). Szcepanski (2009) menar att 

utomhuspedagogiken kan ses som en modell på undervisning och att det täcker in fyra olika områden. 

Den första som är ”personlig och social utveckling” är både individ och gruppstärkande. Den andra 

”utomhusaktiviteten” är den naturliga kopplingen mellan teori och praktik. Den tredje är 

”miljöundervisning” där lärandet verkar för en hållbar utveckling. Den sista delen är ”hälsa” vilket kan 

ses som att människans hälsa är beroende av miljön och därför är det av största vikt att skapa en 

relation med naturen. Forskare menar, för att skapa kunskap och erfarenhet krävs att det sker 
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kontinuerligt med en ömsesidig påverkan ”erfarenhetsbegreppet innefattar både kontinuitet och 

interaktion” (Szcepanski, 2009, s. 57). Det stöds av ytterligare forskning som pekar på att lära 

utomhus är en alternativ arena som ger studenten möjlighet att använda alla sina sinnen i en lärande 

situation. Att det är ett bra kompelement till lärandet i klassrummet (Wilhelmsson, 2012). 

”arranging outdoor learning is to create an alternative learning arena as an important 

complement to classroom learning, contributing values to students learning process. It 

gives students the chance to experience with all their senses and combines academic 

skills with experience-based learning” (Wilhelmsson, 2012, ss, 21-22). 

Det har också visat sig att undervisning utomhus ger ett lugn och mindre stress på grund av att 

tidsaspekten blir mindre framträdande, utan lektionsminuter skapas en möjlighet till friare tänk, det 

uppfattas bland lärare som att det ”ökar fokuseringen och koncentrationsförmågan i lärprocesser över 

tid” (Szcepanski, 2013, s. 12). 

 

När det gäller förskolans fokus på utomhusaktiviteter så finns även forskning om vilket material som 

används och hur det påverkar barnet i sitt lärande. Forskare menar att det är nödvändig att lyfta fram 

hur vi ska förstå barnet i förhållande till allt material som finns omkring dem (Hultman, 2011). Det 

räcker inte att endast vara medveten om hur människor, miljön, pedagogiken och teorier är påverkade 

av varandra utan man måste också se att” ickemänniskor, djur, ting maskiner, naturen ses som aktiva i 

konstruktionen av världen” (Hultman, 2011, s. 9). Allt i relation till varandra påverkar oss oavsett var 

vi kommer ifrån. Att det är ”människan genom sitt medfödda och inneboende förnuft, är den centrala 

aktören i världen”(Hultman, 2011, ss. 7, 32). Både material och miljön är viktiga faktorer för lärandet 

och det påverkas också av hur vana barn är att vara ute i naturen. I en studie som gjorts menar van der 

Burgt och Gustafson (2013) att barn måste anpassa sig till vilka saker som finns omkring dem och hur 

området där de bor ser ut och att det finns vissa begränsningar som kommer att påverka dem. 

”Artefakterna är som meningsbärande element till sin karaktär” (Szcepanski, 2008, s. 23) och de 

påverkar barnets utveckling vad gäller både tänkande och språket.  Artefakter kan beskrivas som olika 

redskap som hjälper människan i erövrandet av nya kunskaper. Människor som använder artefakter har 

olika tänkande och vet vad som kan vara av intresse för dem i en specifik situation. Utifrån det 

synsättet menar forskare att barn är kompetenta så de kan vara med och påverka sin egen miljö. Det är 

ju de som i en framtid kommer att vara de beslutande i både miljö och övriga frågor (Engdahl, Davis, 

Ottieno, Pramling, Samuelsson, Siraj-Blatchford, & Vallabh, 2009). En lösning skulle kunna vara att 

låta barnen själva få vara med i planeringen. Björklid (2005) menar att de styrande i samhället kan 

vara beredda att bjuda in barnen eftersom de själva inte har kunskap fullt ut. Miljöns utformning är en 

del och den pedagogiska en annan. Forskare menar att ”utomhuspedagogiken omfattar bredden i det 

klassiska begreppet utbildning” (Nikolaisen & Jordet, 2007, s. 315) Att det finns möjlighet att både 

utveckla den individuella människans sociala och kommunikativa färdigheter och förära kunskaper. 

Man kan då fundera på vad kunskapsbegreppet innebär. Elfström (2013) menar att kunskaper inte är 

något enskilt utan att man tillägnar sig kunskaper i sociala sammanhang. Hon lyfter upp 

läroplanskommitténs text som tar ställning för en socialkonstruktivistisk eller sociokulturell grundsyn 

där kunskap ses som både social och kulturell. Där nämns tre olika synsätt på kunskap som kommittén 

tar upp. Konstruktiva där barn är med och skapar kunskap, det kontextuella där kunskapen skapas i ett 

sammanhang och det instrumentella som handlar om kunskaper för att kunna hantera omvärlden. Med 

dessa tre olika aspekter på kunskap skulle naturen kunna vara ett komplement till en ordinarie 

verksamhet.  
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”Naturen är en källa att ösa kunskap ur och undervisningsmaterialet är gratis. En fråga 

är om klassrummet måste vara den avgränsade yta som ett rum i en skola är eller om ett 

klassrum även kan bestå av en plats ute i skogen eller i en park utan inramning av 

väggar och tak” (Brodin, 2011, s. 447). 

 

Forskare menar att de olika platserna får en mening när barnen använder den till olika lekar. Att 

använda platserna till att öva olika grovmotoriska färdigheter som att springa, krypa, klättra, åla, 

gömma sig bakom och vara ett med naturen ger barnet en relation till platsen (Änggård, 2012). Det 

finns dock en fara att barn inte får möjlighet till denna kunskapskälla. Forskare uttrycker att den 

största risken för att begränsa barns tillgång till naturen är de vuxna och hur de agerar. En orsak är att 

de vuxna begränsar barns lek för att de är rädd för alla faror, en annan orsak är bristen på närhet till 

naturområde eller om det endast finns tillrättalagda lekplatser med redskap som inte motsvarar barns 

nyfikenhet och utmaningar (Kos & Jerman, 2013). 
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Teoretiskt perspektiv 

För att förstå lärandet har jag valt att lyfta fram teoretiska funderingar ur ett sociokulturellt perspektiv 

där ”Hjärnan är inte bara ett organ som bevarar och reproducerar våra tidigare erfarenheter, den är 

också ett organ som kombinerar, som kreativt bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt 

beteende av element ur dessa tidigare erfarenheter” (Vygotskij, 2010, s. 13). 

Vi lever i en tid där förskolan har formats av olika teorier både utifrån ett modernistiskt- och ett 

postmodernistiskt perspektiv. Modernismen lyfter upp att lärandet utgår ifrån att kunskap finns och 

kan överföras stegvis och kontinuerligt medan postmodernistiskt tänkande utgår från att lärandet är en 

social uppbyggnad där det inte finns något som väntar på att bli upptäckt utan att det i sociala 

situationer som kunskaper byggs upp (Dahlber, Moss & Pence, 2001).”Inom det pedagogiska fältet 

finns en omfattande teoribildning kring barns utveckling, lärande och socialisation som pedagoger inte 

kunnat undgå att bli påverkade av” (Wehner-Godée, 2011, s. 32). I det moderna perspektivet finns 

synsättet att barns utveckling är linjärt och utgår ifrån vad barn bör kunna vid en viss ålder. Det har 

påverkat pedagogernas syn på barnet och hur det pedagogiska arbetet har utvecklats. Det har också 

påverkat hur en förskola ser ut både som byggnad men också innehållsmässigt. Den postmodernistiska 

utgångspunkten är att den verklighet vi lever i är skapad av oss själva i relation till nuet. ”Vygotskij 

menar att barnet redan från födseln bör uppfattas som ett socialt och kollektivt väsen” (Bråten & 

Thurmann-Moe 1996, s. 104).”Vygotskij lyfte upp begreppet” utvecklingszon (zon of proximal 

development, ZOPED eller ZPD)” (Säljö, 2000, s. 120) och menade att ett barn följer vad en vuxen 

eller kamrater gör och säger och systematiskt utvecklar sin egen förmåga att göra vissa uppgifter utan 

hjälp.” Vi exponeras för resonemang och handlingar i sociala praktiker, lär oss så småningom 

genomskåda dem, blir förtrogna med dem och kan kanske tillslut genomföra dem från början till slut” 

(Säljö, 2000, s. 121). Barnet utvecklas som individ i samspel med sin omgivning. Dahlberg m.fl 

(2001) menar att de små barnen redan är någon som i samspel med andra skapar världen tillsammans 

med andra människor. Hur och i vilken form de får möjlighet att utvecklas beror på vilket synsätt, 

arbetssätt och vilka tankar om lärandet som pedagogerna har. Thurmann-Moe (1996) menar att det är i 

gemenskap med andra och när man använder språket som ett redskap så får man tillgång till kunskaper 

och förståelse av både det som är konkret och abstrakt och att man kan komma fram till och förstå 

högre intellektuella tankar. ”Bandet mellan aktuell kulturell verklighet och det enskilda barnet kan 

därför definieras genom språklig mediering (förmedling) och konkret, gemensamma mänskliga 

aktiviteter” (Thurmann-Moe, 1996, s. 125).  

Lärandet har alltid spelat en viktig roll där människor byter kunskaper och erfarenheter med varandra. 

I ett sociokulturellt perspektiv är inte frågan om vi lär utan vad det är för kunskaper som vi får av 

varandra. En viktig aspekt är dessutom att vi använder oss av allt som finns omkring oss. Ett exempel 

på detta kan vara all den teknologiska utveckling som människor använder och som man kan se 

utvecklingen av. Ett problem uppstår då forskningen inte vill ta hänsyn till att dessa aspekter har en 

påverkan på människans kunskaper och utveckling (Säljö, 2000).   

”Om vi begränsar förståelsen av tänkande och lärande till det som påstås ske inom 

individen (vilket är det vanliga inom forskningen) förlorar vi ur sikte samspelet med 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vygotskij
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artefakter och med andra människor, det vill säga alla de resurser som den kulturella 

utvecklingen ställer till vårt förfogande”(Säljö, 2000, s. 76). 

Det är viktigt att se lärandet i ett större sammanhang där tidens utveckling har sin direkta påverkan på 

människan. ”I en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer och kollektiv tar med 

sig från sociala situationer och brukar i framtiden” (Säljö, 2000, s. 13). Ser man lärandet ur ett 

sociokulturellt perspektiv där termerna redskap och verktyg har en särskild betydelse för det 

pedagogiska arbetet kan man förstå att det inte är en enskild företeelse (Säljö, 2000, s. 20). Det innebär 

att alla de resurser som vi har används i lärandeprocessen oavsett om vi önskar det. 

Människor har i alla tider utvecklat redskap ”artefakter” för att kunna få stöd till att klara av moment 

som man antingen varit för svag för att genomföra eller verktyg som har behövts för att kunna klara av 

när förmågan inte har räckt till (Säljö, 2000). Om redskapen tas bort från människan så ser man 

relativt hjälplösa människor som inte har tillgång till sina sociokulturella resurser. Det är av stor vikt 

att i undersökningar ta hänsyn till vilka redskap som används av pedagoger i arbetet med barnen och 

dess lärande. Det kan vara verktyg som hjälper till att kommunicera med varandra, komma ihåg eller 

att utföra komplicerade eller tunga moment. Forskare menar att människan är i förhållande till 

artefakter och utvecklar dem kontinuerligt. Att endast studera människan utan att låta denne vara i sitt 

sammanhang ter sig relativt innehållslöst. Det kan aldrig ge en rättvis och verklig bild av det fenomen 

som bör betraktas om man utesluter viktiga delar i processen (Säljö, 2000).  

En viktig resurs i ett sociokulturellt perspektiv är mediering där språket är ” den mest unika 

beståndsdelen ” (Säljö, 2000, s. 82) och dess betydelse för människan. Det är genom språket och 

kommunikationen människan görs till en varelse som kan både delge andra men också själva samla på 

erfarenheter. Forskare lyfter upp tre olika delar ”a) språkets utpekande funktion, b) dess 

semiotiska(eller semantiska) funktion och, slutligen c) dess retoriska funktion” (Säljö, 2000, ss. 83, 

84).  I språket som utpekande funktion kan vi uppmärksamma varandra på saker som vi både ser 

fysiskt men också abstrakta företeelser. Vi kan kommunicera för att både förstå men också att kunna 

påverka varandra. Språket som dess semiotiska/semantiska funktion innebär att olika ord kan ha olika 

innebörder beroende på omständigheter och kontext. Vi kan berätta om våra känslor för varandra men 

inte överföra till fullo sin egen känsla till någon annan (Säljö, 2000). Den tredje delen, den retoriska 

delen har med hur vi skapar mening i den kommunikation som vi människor använder i ett socialt 

sammanhang. Den retoriska funktionen är vad människor gör med varandra i kommunikationen. 

”Att betona språkets retoriska karaktär är att se det som ett levande redskap för att 

skapa mening mellan människor som agerar i och genom språket i sociala praktiker ” 

(Säljö, 2000, s. 89).   

Människan skapar mening i förhållande till de olika fenomen som de möts av och är en viktig del i den 

enskilda individens utveckling. Människan formar både sig själv och andra i mötet. Kommunikation 

kan både vara verbalt och kroppsspråk där olika tecken kan ha avgörande betydelse. ”Att lära sig att 

kommunicera är därför att bli en sociokulturell varelse” (Säljö, 2000, s. 88).   

 Att utveckla ett lärande är att ” förvärva språkliga distinktioner- intellektuella/diskursiva redskap” 

(Säljö, 2000, s. 91) för att inom ett helt okänt område kunna få syn på och kunna förstå nyanser och 

kunskaper på ett nytt sätt. Det kan vara en stor utmaning för det lilla barnet som förskolan kan vara ett 

stort stöd i den processen. Förskolans verksamhet kan hjälpa till och låta barnet få bearbeta sina 

upplevelser. ”Hjärnan är inte bara ett organ som bevarar och reproducerar våra tidigare erfarenheter, 

den är också ett organ som kombinerar, som kreativt bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt 

beteende av element ur dessa tidigare erfarenheter” (Vygotskij, 2010, s. 13). 
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Ett annat perspektiv som kan vara intressant att fundera över är det som tas upp i ”Grunden för 

livslångt lärande” att man kan se barnet ur olika synvinklar, ”barnet som natur och barnet som kultur- 

och kunskapsåterskapare” (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994, s. 16). De menar att ” i barnet som natur” 

är allt redan inuti barnet men det måste ges möjlighet att utvecklas. När det gäller barnet som kultur- 

och kunskapsåterskapande så finner man den synen i skolan med sitt fokus på uppdraget att nå 

”kunskap- och utvecklingsnivå där all aktivitet är länkad till inlärning av konkret ämneskunskap” 

(Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994, s. 19). Dessa två olika synsätt på barn påverkar våra olika 

verksamheters utformning och pedagogiska inriktningar. Utbildningssystemet som det ser ut idag 

diskuteras livligt och debatten fastnar lätt i att den ena delen är mer intellektuellt, logiskt uppbyggt 

medan den andra är mer känslomässigt styrd. Forskare tar upp frågor som, vad vi vill med våra barn, 

vad det är för verksamhet och vilken pedagogisk inriktning vi vill erbjuda våra barn. De uttrycker att 

det ena inte utesluter det andra utan det behövs ”både- och- tänkande ”d.v.s. både i det logiska och det 

känslomässiga. ”Att utgå från barns kultur och de erfarenheter som barnet bär är kanske den framtida 

skolans allra viktigaste uppgift” (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994, s. 35).  

Frågan är om det är intressant att lyfta upp om pedagoger ser barnet som natur, kultur- och 

kunskapsåterskapare eller som kultur -och kunskapsskapare. Eller är det mer intressant att lyfta upp 

pedagogers syn utifrån ett sociokulturellt perspektiv där en medling av kunskap är rådande och där 

verktygens betydelse är grunden för att kunna gå vidare i sitt eget utforskande.  Forskare menar att ”vi 

måste se och förstå hur tänkande utövas av människor som agerar i sociala praktiker med hjälp av 

artefakter” (Säljö, 2000, s. 81). Det innebär att vi måste ta hänsyn till de verktyg som är skapade och 

dess betydelse i människors lärande. Vårt tänkande är påverkat av både konkreta och intellektuella 

redskap där kunskap överförs och föräras. Forskare menar att ”Begreppet mediering är således mycket 

centralt och kanske det mest annorlunda antagande i en sociokulturell tradition om man jämför denna 

med andra ledande teoretiska perspektiv” (Säljö, 2000, s. 81). I ett sociokulturellt perspektiv så tänker 

vi både med och genom intellektuella och fysiska redskap, och nya sådana skapas hela tiden i det 

moderna samhället (Säljö, 2000). Det skulle kunna innebära att förskolan som den fysiska plats som 

den är idag kan mycket väl ha en annan form i en framtid. Tekniska hjälpmedel och annorlunda 

synsätt kan få en utveckling i en helt annan riktning. Även den fysiska platsen för kunskapsinhämtning 

kan komma att se annorlunda ut.  
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Metod  

Val av metod 
Jag har valt att använda halvstrukturerad kvalitativ forskningsintervju i min studie. Det innebär att jag 

med frågor får informanten att beskriva med egna ord och jag som intervjuare” försöker förstå världen 

från undersökningspersonernas synvinkel” (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 17,41). Det innebär att 

intervjupersonen beskriver sina upplevelser och forskaren få en tydlig bild genom att försöka förstå 

vad intervjupersonen menar när denne beskriver. Fördelar med kvalitativ intervju är att den kan ge 

djup och att intervjuaren kan ställa följdfrågor och på så sätt nå mer kunskap även sådan som 

intervjuaren inte förväntat sig. Detta lyfts fram av forskare som menar att intervjun som ett verktyg ger 

undersökningen ”välgrundad kunskap om vår samtalsverklighet” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 63).   

 

Information som kommer fram vid kvalitativa intervjuer är som ett givande och tagande mellan 

intervjuaren och informanten (Millner & Glassner, 2011). I de intervjuer som jag genomförde 

utvecklades ett samtal där informanten själv kom att skapa berättelsen som är ett av Kvales 

kvalitetskriterier. Fördelarna med att välja kvalitativ undersökningsmetod är att det ger ett djup i 

undersökningen som kan ge forskaren svar på varför resultaten ser ut som de gör, inte bara kvantitativt 

utan också med vilken kvalité, vilket borde intressera varje forskare i sin iver att hitta andra 

infallsvinklar och nya aspekter. ”Av termen ”kvalitet” förstår vi att forskaren är intresserad av vilka 

kvaliteter eller egenskaper en företeelse har” (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 118). 

 

Forskare menar att ”i ett postmodernt förhållningssätt lägger man fokus på intervjun som 

produktionsplats för kunskap” (Kvale & Brinkmann, 2009) vilket skulle kunna betyda att 

situationstillfället i sig, påverkar vilket resultat som kommer fram i intervjuerna. De tar också upp att 

”faktaintervjuer typiskt är förenligt med en modernistisk föreställning om att kunskap är redan 

existerande” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 164). Men det som utgångspunkt är det viktigt att som 

forskare förhålla sig till det som kommer fram under intervjutillfället och vara noga med att inte styra 

utan låta informanterna vara vägledande under intervjutillfället. Ytterligare en aspekt att förhålla sig 

till är det som forskare beskriver att” frågornas inbördes placering i formuläret kan ha betydelse för 

hur folk väljer att svara” (Bjereld m.fl. 2009, s. 116).  Det skulle kunna innebära att det är lätt att som 

forskare att påverka informanterna, inte bara i sättet att fråga utan också i vilken ordning de olika 

frågorna presenteras. 

Urval och avgränsningar 
Läroplanen har en stor betydelse i förskolans verksamhet och har även i denna undersökning en central 

roll med sina uttalade mål för utveckling och lärande. Därför var det viktigt att noga välja vilka 

pedagoger som skulle användas i min undersökning med tanke på att de kan ha olika kunskaper om 

förskolans uppdrag och styrdokument. Eftersom denna studie har fokus på om och hur mobil förskola 

möter barnens behov av lärande och utveckling så kom jag fram till att det var viktigt att få med både 

förskollärare och barnskötare i min studie. De har ju olika utgångslägen och förmodligen också olika 

kunskapsnivåer beroende på utbildning och teoretisk bakgrund vilket skulle kunna ge en bredd åt min 

undersökning. 
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Eftersom det finns flera mobila förskolor på olika platser i Sverige så ville jag identifiera vilka olika 

verksamheter som har mobil förskola knutet till sig och som kunde tänka sig att ta emot mig för en 

intervju. Det visade sig att mobila förskolor finns på olika platser i olika kommuner och de olika 

förskolorna befann sig i olika områden med varierande barnunderlag. 

 

Några frågeställningar som jag ställde mig inför valet av mobil förskola: 

 

1. Har det betydelse för om verksamheten bedrivs i privat eller kommunal regi?  

2. Har det betydelse om den mobila förskolan verkar i en storstad eller på en mindre ort?  

3. Har det betydelse i vilket socioekonomiskt område de verkar i? 

4. Har det betydelse hur länge de har varit igång med sin verksamhet? 

Verksamheter valdes från två olika städer men med likvärdiga socioekonomiska områden för att få 

tillgång till intervjupersoner med så lika ”livsvärld och hennes relation till den” (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 43). Den vardagliga världen kan ha betydelse för hur verksamheten är utformad och på vilket 

sätt de lägger upp planering och dess genomförande. Till en början upprättades en strategi för att 

kunna få arbetet så välplanerat som möjligt. Valda delar ur forskares sju olika stadier användes för ” 

att lägga upp en stor intervjustudie” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 125). Det innebar att en tidsplan 

upprättades för de olika områdena med planering, intervju, utskrift och analys.  Även om detta är en 

liten studie så har strukturen varit bra att använda för att få med alla delarna. Ett första steg var att 

upprätta ett informationsbrev (bilaga 1) där informantens rättigheter och forskarens skyldigheter 

presenteras. Därefter formulerades vilka intervjufrågor (bilaga 2) som skulle användas. Formulering av 

informationsbrevet och intervjufrågor stämdes av med handledaren som godkände dessa.   

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Kontakt togs med båda förskolorna där jag presenterade mig och beskrev mitt ärende. Jag erbjöds att 

intervjua både förskolechef, förskollärare och barnskötare från de olika verksamheterna. För 

pilotstudien valdes en av förskolecheferna som har flera års erfarenhet av mobil förskola. 

Förskolechefen har idag det övergripande ansvaret för en av verksamheterna men var med för sju år 

sedan och startade upp och utvecklade både bussen som verktyg, innehåll och utformning av den 

pedagogiska verksamheten.  

Därefter valdes tre förskollärare och tre barnskötare som har arbetat i mobil förskola både längre och 

kortare tid. Förskollärarna är de som har huvudansvaret för sina respektive mobila förskoleavdelningar 

och har ansvaret för den pedagogiska verksamheten i sina respektive grupper. Tanken med att välja 

olika yrkeskategorier från olika arbetsgrupper var att få ett så brett underlag som möjligt.  

Förskollärarna har mellan fem och femton års erfarenhet av att arbeta i pedagogisk verksamhet. De tre 

barnskötarna har mellan sex månader och fjorton års erfarenhet. Både förskollärarna och barnskötarna 

har som längst arbetat i mobil förskola i fem år och den som arbetat kortast tid är sex månader.  

Insamlingsteknik 
”All kunskap är socialt konstruerad och kan därför aldrig avspegla en entydlig verklighet” (Börjesson 

& Palmblad, 2007, s. 9). Med hänsyn till detta har jag använt halvstrukturerad forskningsintervju med 

övergripande frågeformuleringar där informanterna själva för ett resonemang runt intervjufrågorna. 

Utgångsläget för samtalet var att få ”se hur de samtalande framställer, formar och omformar kategorier 

i den skola de är del av och samtalar kring”(Nordzell, 2007, s. 190). Frågeställningarna som jag ville 

att informanterna skulle resonera kring utgick från barns utveckling av kunskaper och 
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meningsskapande i förhållande till förskolans läroplan (Skolverket, 2010). I och med pilotstudien 

resulterade det i att jag kunde justera mina frågeställningar till att mer fokusera på vad pedagogerna 

upplever att den mobila förskolan specifikt uppnår med barnen.  

Intervjufrågorna (bilaga 2) utgår till viss del från förskolans läroplan (Skolverket, 2010) och följer en 

form där specifika situationer och handlingar är i fokus. Frågorna är av sådan karaktär att de” begär 

omfattande redogörelse för specifika situationer och händelser” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 46) 

vilket uppmuntrade informanterna att ha en mer beskrivande roll där deras egna erfarenheter och 

upplevelser blev avgörande.  Jag använde mig av sju grundfrågor som utgick från barns utveckling och 

lärande. Som avslutning ställde jag frågan om vad de som pedagoger tror att barnen kommer att 

komma ihåg från mobil förskola när de blir vuxna. 

Insamlandet av material under själva intervjutillfället planerades till ca 20 minuter för varje intervju 

och själva intervjuerna spelades in med en bandspelare. Intervjufrågor och förskolans läroplan fanns 

hela tiden tillgängliga och låg på bordet men de lästes endast av förskolechefen och en av 

barnskötarna. 

Genomförande 

Efter att min handledare godkänt hur många personer som skulle intervjuas så bokades tider för 

genomförandet och rum där själva intervjuerna skulle genomföras. Intervjuerna genomfördes i två 

olika personalrum, ett kontor och ute på en av avdelningarna. Vid två av intervjuerna kom det in en 

annan person i rummet men när denne såg att vi satt där så ursäktade denne sig och vände direkt i 

dörren. Jag upplevde inte att det störde den pågående intervjun. 

 

För att inte påverka i alltför stor utsträckning var jag noga med att innan intervjuerna påbörjades, tänka 

igenom vilken förhandsinformation informanterna skulle få tillgång till.  Min uppgift som forskare är 

att kunna leda undersökningen framåt utan att ha påverkat alltför mycket. Jag kom fram till att 

informera om syfte med undersökningen och sedan läsa igenom informationsbrevet tillsammans med 

informanten. Jag började med att ta kontakt med förskolechefen och informerade om min 

undersökning och vilket område som jag ville undersöka. Vi avtalade tid för själva intervjun som jag 

bekräftade genom att maila avtalat datum, tid, informationsbrev och mina frågeställningar. 

 

Förskolechefen intervjuades på hennes kontor på den fasta förskolan. Jag började med att fråga om 

hon hade några funderingar om det material som jag hade mailat henne. Jag informerade om hur själva 

undersökningen skulle gå till och informerade därefter om att de kan få ta del av den slutliga 

sammanställningen, vilket hon uttryckte en önskan om. Jag började själva intervjun genom att ta fram 

mina frågeställningar och därefter sätta på bandspelaren. Intervjun tog 22 minuter och förutom det 

inspelade så antecknade jag viss information. Jag ställde tydliga frågor och såg till att repetera 

ohörbara svar så det kom med på inspelningen. Jag följde upp olika intervjuuttalanden med följdfrågor 

ur mitt intervjumaterial. Efter pilotstudien gick jag igenom materialet, transkriberade den inspelade 

intervjun. Jag lyssnade igenom och analyserade hur väl frågeställningarna stämde överens med mina 

undersökningsfrågor och hur de påverkade informantens svar. Utifrån det justerade jag en av mina 

frågeställningar. Jag intervjuade sedan varje förskollärare och barnskötare var för sig. Vid några 

tillfällen fick vi tillgång till ett personalrum och vid andra intervjuer satt vi i en av avdelningens 

lokaler.  

 

Jag började med att lämna fram mitt informationsbrev och informera om undersökningens syfte och 

deras rättigheter som informanter. Informationsbrevet lästes igenom och därefter försäkrade jag mig 
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om att informanten hade förstått dess innebörd genom att förtydliga vissa ord. Därefter startades 

inspelningen och intervjun började genom att den första frågan ställdes. För att säkerställa att jag 

verkligen fick svar på vad personen egentligen menade så ställde jag följdfrågor till de ursprungliga 

frågorna (Kvale & Brinkmann, 2003).  Jag bad informanterna ge exempel på det resonemang som 

denne hade fört dvs. att mer utförligt beskriva vad denne precis hade resonerat om. Tanken var att låta 

informanten själv få tid att gå tillbaka i sitt resonemang och reflektera över sitt svar. Varje intervju tog 

mellan arton och tjugotre minuter. Jag avslutade intervjuerna med att tacka för att de tog sig tid och 

fråga om de hade någon fråga till mig som dykt upp under intervjutillfället. Jag erbjöd dem också att 

få ta del av min uppsats när den är klar vilket välkomnades av samtliga pedagoger. 

Databearbetning och analysmetod 
”En språkanalys uppmärksammar det karakteristiska språkbruket i en intervju” (Kvale och Brinkmann, 

2009, s. 237). Eftersom min undersökning har fokus på hur den enskilda pedagogen i mobil förskola 

ser på utveckling av kunskaper och meningsskapande så har det varit av största vikt att identifiera hur 

denne uttrycker sig. Men det har också varit nödvändigt att uppmärksamma och fråga sig, hur man kan 

vara säker på att personen verkligen menar vad denne säger (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Samtliga intervjusamtal spelades in och samtliga intervjuer transkriberades med hjälp av 

transkriberingskoder. Arbetet med att transkribera de inspelade intervjuerna tog lång tid. Jag avsatte 

sex dagar men konstaterade snabbt att jag behövde mer tid eftersom jag fått in så mycket data. I 

transkriberingen använde jag mig av en del transkriptionskoder som finns redovisade i ”Diskursanalys 

i praktiken” (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 98) för att tydliggöra nyansskillnader och olika pauser.  

 

Transkriberingskoder som användes: 

 

(.) (0,5) (0.10) Urskiljbara pauser. Först kortare, därefter ungefär från fem till tio 

sekunder osv 

[….]  Ohörbart eller borttaget tal 

[hosta]  Hosta 

.hh  Inandning 

.hh hh.   Talares hörbara in- respektive utandning 

:,:::  Utdragna ljud kortare och längre ( hörs exempelvis vid tvekan och 

sökande efter ord)  

Heh  Skratt 

>  <  Snabbare tal 

understrykning Betoning på ord eller mening 

 

När jag var klar med transkriberingen så skrev jag ut materialet och läste igenom alla intervjuer var för 

sig och identifierade olika ord och uttryck som både stämde överens med den övergripande 

frågeställningar men som också var helt nya i sammanhanget. Brinkmann och Kvale (2003) menar att 

man kan identifiera intressanta fenomen och nya tolkningar under tiden som man skriver och läser 

igenom sina intervjuer. Vilket mycket riktigt gav ytterligare underlag och begrepp till det fortsatta 

analysarbetet, 

 

Från transkriberingsmaterialet sorterades olika ord under olika kategorier med utgångsläge utifrån ord 

som hämtats från förskolans läroplan med koppling till lärande, kunskaper och meningsskapande men 

också de ord som uppkommit under intervjutillfället som informanterna själva skapade under 
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intervjutillfället.” Empirin och dess detaljer” (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 15) styr vad som är av 

vikt och forskarna menar att det är språket som har en stor betydelse i analysförfarandet. Utifrån den 

utgångspunkten ser jag att mitt användande av kategoriseringsanalys fick fram värdefull information 

som förmodligen inte kan fångas in på annat sätt.  

 

Första analysdagen jämfördes de olika intervjuerna för att upptäcka likheter och skillnader mellan 

uppfattningarna. Eftersom jag fått in mycket data kunde jag inte till en början se något enhetligt 

mönster utan fick använda mig av ”postit - lappar” i olika färger och överstrykningspenna för att 

försöka hitta områden som var mest framträdande. Inte förrän på eftermiddagen på dag tre började jag 

se ett mönster i form av kvalitativt olika sätt att tänka om utveckling, lärande och meningsskapande.   

Därefter lyssnade jag igenom intervjuerna ytterligare samtidig som jag läste det transkriberade 

materialet för att analysera kring själva innehållet i varje intervju för att ”försöka förstå världen från 

undersökningspersonens synvinkel”( Kvale & Brinkmann, 2013, s. 17).   

 

Efter vägledning av min handledare började jag urskilja vissa teoretiska perspektiv och identifierade 

specifika områden i mina intervjuer. Jag identifierade pedagogers kunskapssyn utifrån proximala 

utvecklingszoner, multimodalt och medierat lärande (Säljö, 2000. Leijon & Lindstrand, 2012). Det 

kom att ge en ytterligare dimension och ett djup i mina analyser för att närma mig svaret på min 

forskningsfråga.                              

Forskningsetiska aspekter  
Det finns olika dilemman som det måste tas hänsyn till i en forskningsstudie, det bör noga övervägas 

vilken form av materialinsamling som ska användas och vilket angreppssätt som är mest tillförlitligt. 

Det är också viktigt med forskningsetiska frågor för att reglera förhållande mellan forskare och 

forskningsobjekt.”Codes and consent refer in particular to informed consent. This means that research 

subjects have the right to know that they are being researched” (Ryen, 2011, s. 418).  Förutom att han 

menar att informanten har rätt att veta att denna är föremål för undersökning så lyfter han också upp 

att de intervjuade har rätt att få veta anledning till undersökningen och dessutom sina rättigheter som 

ex att dra sig ur när de så vill. Det ställer höga krav på att forskaren ser till att informanten känner sig 

väl informerad och vet sina rättigheter. Som ett stöd har Vetenskapsrådet (2002) lämnat ut fyra 

forskningsetiska regler som ligger till grund och som jag informerar om och tar hänsyn till i denna 

forskning. 

 

1. Informationskravet 

Jag lämnade personligen ut informationsbrevet om studiens syfte till dem som skulle intervjuas. Jag 

försäkrade mig också om att de förstod dess innebörd och om de hade några funderingar innan vi 

startade själva intervjun. 

 

2. Samtyckekravet 

Informationsbrevet innehöll information om rätten att kunna avbryta sin medverkan. Jag tydliggjorde 

också att om de ville avbryta under pågående intervju så skulle det inte medföra några som helst 

konsekvenser för deras del. 

 

3. Konfidentialitetskravet 
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Jag informerade om att all information, som på något sätt skulle kunna kopplas till den enskilde 

pedagogen eller arbetsplatsen, kommer att vara anonym. Jag berättade att jag i sammanställingen inte 

kommer att använda pedagogernas namn utan pedagog 1, 2 osv. 

 

4. Nyttjandekravet 

Jag upplyste informanterna om att insamlat material och de inspelade intervjuerna endast kommer att 

användas till min forskning. Jag berättade att samtliga inspelningar kommer att förstöras efter att 

studien är klar. 

 

Enligt forskare är valet av forskningsetik betydelsefull för hur intervjuns resultat blir vilket är 

avgörande både för vetenskaplig kunskap och den etiska kvalitén.” I sista hand är det forskarens 

integritet – hennes kunskap, erfarenhet, hederlighet och rättrådighet – som är avgörande för faktorn” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 91). 

Studiens kvalitet 
När det gäller reliabiliteten i min undersökning så har det funnits funderingar huruvida frågor direkt 

påverkar informanten. Frågorna vid intervjutillfället har varit av ledande karaktär vilket kan ses som 

en risk att informanten skulle kunna ändra sina svar beroende på vem som frågar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Med den utgångspunkten har jag varit noga med att låta informanten tala fritt 

utifrån de olika frågeställningarna utan att avbryta eller ställa alltför täta följdfrågor. Tanken  med det 

har varit att skapa tillfälle för informanten att själv kunna komma med nya infallsvinklar och 

oförutsägbar information. För som forskare menar så” kan en för stark tonvikt på reliabilitet dock 

motverka kreativitet och variationsrikedom” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Utifrån den 

synvinkeln kan detta angreppssätt ha bidragit med att det har kommit fram ännu mer bakomliggande 

information som kan användas i analysen. Det är dessutom viktigt att inte bortse från att tystnader och 

pauser också kan ha ge värdefull information. Det kan innebära att jag som forskare kan få tillgång till 

flera olika aspekter genom att låta informanterna vägleda sig själva genom samtalet utan att för den 

skull äventyra intervjuresultatets reabilitet. 

Forskare skriver att ”när det gäller validiteten så kommer den att vara beroende av den 

hantverksskicklighet som forskaren visar upp och som yttrar sig i att hon ständigt kontrollerar, 

ifrågasätter och teoretiskt tolkar sina resultat” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 266). Utifrån det 

antagandet så var det viktigt att särskilt tänka på att de olika resultaten och antaganden kontinuerligt 

kopplades tillbaka till teoretiska perspektiv och tidigare forskningsresultat. För att ytterligare 

säkerställa validiteten under analysen använde jag mig av frågor som hur vet man att den deltagande 

pedagogen verkligen menar vad denne säger och hur vet man att denna person är ärlig i sina svar 

(Kvale & Brinkmann, 2009). De fick mig att ställa ytterligare följdfrågor, jag bad dem ge exempel på 

det som sagts. 

Metoddiskussion 

Valet av halvstrukturerad kvalitativ forskningsintervju har både styrkor och svagheter. En styrka är att 

man kommer nära informanten och kan upptäcka små nyanser i svaren som kan ha betydelse för 

resultatet. En annan styrka är transkriberingsarbetet även om det tar tid och kräver både noggrannhet 

och tålamod så ger det mycket information som man inte kan uppfatta bara genom att höra en intervju 

Det är viktigt att inte bortse från att tystnad och pauser som också kan ge värdefull information. 
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En svaghet skulle kunna vara att man kan påverka informanten så att resultatet inte är tillförlitligt. Jag 

har funderat på om mina frågor och uttalande kan ha direkt påverkan på informantens svar, vilket 

skulle kunna ha haft en viss inverkan på resultatet. Det är viktigt att som forskare vara väl medveten 

om sin egen roll och dess betydelse. Pilotstudien var ett bra angreppssätt för att kunna identifiera 

svagheter innan de riktiga intervjuerna genomfördes. Pilotstudien synliggjorde bl.a. hur en forskare 

kan påverka informanterna genom frågeställningarnas position.  

Jag funderade på om det skulle gå att få fram några kvantitativa mått som ett komplement till den 

kvalitativa undersökningen Bjereld m.fl. (2009) menar att det oftast inte är det ena eller det andra utan 

det finns oftast både kvantitativa och kvalitativa som kan stärka resultatet i en undersökning.  Det 

stödjer mina funderingar om att de båda angreppssätten skulle kunna ge en ytterligare dimension på 

resultatet. Jag har ändå valt att begränsa mig och endast använda kvalitativ undersökning vid detta 

tillfälle. 

Man kan ju fundera på om det är för eller nackdel med kvalitativ intervju. Frågan verkar ju inte vara 

okomplicerat för ”diskussionen om kvalitativa och kvantitativa metoder väcker ofta starka känslor” 

(Bjereld m.fl., 2009, s. 119). Det är förmodligen inte en självklarhet att forskare accepterar kvalitativa 

intervjuer utan motiverar med att det kan tolkas på så olika sätt beroende på vilken person det är som 

intervjuar. ”En bestående invändning när det gäller intervjuers reliabilitet har varit att olika intervjuare 

kommer fram till olika resultat” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 246). Av den anledningen är det av 

största vikt att vara noggrann i sitt insamlande av data och så långt som det är möjligt att eliminera 

spekulativa tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Resultat och analys 

För att ta reda på vilka särskilda kunskaper som pedagogerna menar att barnen som har gått i mobil 

förskola har utvecklat så var det viktigt att identifiera vilken kunskapssyn pedagogerna har, om deras 

syn på lärande och utveckling grundar sig på ett sociokulturellt eller ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv. För att kunna identifiera olika nivåer och nyanser med koppling till frågeställningen har 

olika ord och uttryck lyfts fram ur intervjuerna, som forskare menar att man ska ”leta efter språkliga 

uttryck och kunna urskilja nyanser som kan ha betydelse för tolkningen av meningen i ett yttrande” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 238). Med hjälp av transkriberingen identifierades hur pedagogerna 

använde de olika orden och uttrycken (Nordzell, 2007) och om de har koppling mot barns utveckling 

av kunskaper och meningsskapande i förhållande till förskolans läroplan (Skolverket, 2010).  

Pedagogernas kunskapssyn 

Mitt första analysområde har fokuserats på vilken syn på kunskap och meningsskapande de 

intervjuade pedagogerna har gett uttryck för. Här redovisas återkommande ord och uttryck som 

pedagogerna använde och som jag identifierade har bäring på pedagogernas kunskapssyn. Av dessa 

delades sedan uttrycken in för att analyseras utifrån generella teoretiska aspekter som proximal 

utvecklingszon, multimodalitet och medierat lärande. 

Proximal utvecklingszon - definition (se nedan) 

 upplever saker tillsammans  

 lär sig av varandra 

 

Multimodalitet - definition (se nedan) 

 förstår hur det hänger ihop, sammanhanget 

 lär sig ju på olika sätt, olika sätt att lära 

 utvecklas i sina kunskaper 

 

Medierat lärande - definition (se nedan) 

 utvecklar en förståelse för  

 upplever platser som de kan återkomma till 

 upplever och upptäcker nya saker 

 förmedlar ett lärande 

 repetition 

 

Proximala utvecklingszoner  

”Genom att individen ständigt befinner sig i olika utvecklingszoner i det komplexa samhället när man 

lär, kommer hans/hennes utveckling att äga rum inom ramen för dessa praktiker” (Säljö 2000, s. 122). 
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Under intervjuerna använde pedagogerna uttryck som upplever saker tillsammans och lär sig av 

varandra vilket har koppling till Vygotskijs syn på att ett barn följer en vuxens exempel och gradvis 

utvecklar förmågan att göra vissa uppgifter utan hjälp (Säljö, 2000). Under intervjuerna beskrev 

pedagogerna hur de systematiskt lät barnen uppleva och vara en del i olika lärandemiljöer för sitt 

lärande. Här beskriver pedagogen sin roll som pedagog hur denne möjliggör barnens lärande genom 

att låta barnen och de vuxna få gemensamma upplevelser.  

Pedagog 5: om man ska man lära sig om natur ja då åker man till natur  :,::: museet eller  :,:::  till 

fridluftsgård, man bygger kojor,  å då har man det mer konkret, än att  :,::: barnen läser i en bok  ( . ) 

utan då får ju dom va med. Så att då utvecklar man ju både språket å  :,:::  man räknar hur många 

pinnar behöver man för att bygga koja  :,:::  å :,::: . Så kanske man åker till ett ställe och tittar på 

olika kojor .  

Uttrycken uppleva saker och lära av varandra var återkommande i samtliga intervjuer och lyftes upp i 

olika sammanhang. Pedagogen beskriver hur de medvetet stimulerar barnen till nya utforskande, hur 

de använder platser för att lära. Vygotskys definition av proximala utvecklingszoner är skillnaden 

mellan den naturliga utvecklingsnivån och den som genomförs tillsammans med en vuxen eller i 

samverkan med kamrater (Säljö, 2000). Jag har lyft upp ytterligare en transkription som ett exempel 

där en av pedagogerna beskriver vikten av gemensamma upplevelser för lärandet. Man ser hur 

pedagogen svarar genom att denne poängtera vissa ord. När denne svarade så drog denne ut på orden, 

tänkte och betonade vissa ord och meningar och noga övervägde vilka ord som denne ville använda 

för att beskriva barnens utveckling.     

Pedagog 4 uttryckte i intervjun  Eh  :,:::gemenskap :,::: asså  .hh hh. eftersom vi upplever sakerna 

tillsammans så har vi nånting  ( . ) spännande :,::: viktigt för oss att prata  :,:::om tillsammans :,:::. 

.hhh. .Dom bryr sig om varandra :,:::, dom hjälper :,::: varandra de eh ( . )  .hhh  eh, ja ( . )  dom 

tittar :,::: i sina pärmar och minns tillsammans :,::: ( . )  å kommer ihåg  ( . ) upplevelserna ( . )  

gemenskapen ( . )  å har du en, en, en  ( . )  gemensam :,::: eh bakgrund å har, har, har ( . )  gjort 

sakerna tillsammans då blir det ju sammansvetsat ( . )  (automatiskt,  . )  det tycker jag i alla fall. 

ja..hhh.  

Pedagogen förtydligar också betydelsen av att barnen får uppleva nya platser med hela kroppen och 

hur de utvecklar förståelse genom att använda grovmotoriken som verktyg. ( . ) barnens motorik, 

grovmotorik. Man :,:::  man rör på sig ( . ) , man håller sig frisk ( . ) , man skapar en hälsa :,::: , man 

visar dom  samhället :,::: , närmiljön :,:::  utemiljön :,::: , det sociala samspelet :,:::  kring,  ( . ) asså 

kring  ( . )  eller förhållningssätt kring olika platser :,::: , ( . )  eh  ( . ) man visar dom,  ( . )  asså man 

lä, asså dom upplever å upptäcker nya :,:::  saker  ( . )   

Analys: Pedagogens tankar överensstämmer med att ”den gemensamma upplevelsen skulle vara 

utgångspunkten för det pedagogiska arbetet” (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994, s. 16). Om man 

kopplar den gemensamma upplevelsen till den mobila förskolans verksamhet så kan vi ”förstå hur 

tänkande utövas av människor som agerar i sociala praktiker med hjälp av artefakter” (Säljö, 2000, s. 

81). Artefakter är olika redskap som hjälper människan i erövrandet av nya kunskaper. Den mobila 

förskolan blir det fysiska redskapet som pedagogerna kan använda och där de olika situationerna och 

platserna som de får tillgång till ” medierar verkligheten för människor i konkreta verksamheter” 

(Säljö, 2000, s. 81).  Pedagogerna har en uppfattning om att barn och vuxna som upplever saker 

tillsammans utvecklar gemensamma kunskaper. ”Människor lär sig i samspel med varandra och 

påverkar varandra. Dessa medaktörer hjälper oss – oftast helt oavsiktligt – att förstå hur världen 

fungerar och ska förstås” (Säljö, 2000, s. 66). Att uppleva saker tillsammans skulle kunna ses som att 

till skillnad från klassrummets kontextualierade lärande där ”aktiviteternas förlopp och karaktär 

bestäms i stor utsträckning av vad som står på schemat” (Säljö, 2000, s. 41) kan i den mobila förskolan 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vygotskij
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ett dekontextualierat lärande ske. Pedagogerna har en gemensam syn, att barn utvecklas i de proximala 

utvecklingszonerna och ”genom socialt samspel i en gemensam uppgiftssituation överförs således 

strategier för lärande från den vuxne till barnet. Dessa strategier kan internaliseras och sedan användas 

i nya sammanhang” (Bråten & Thurmann-Moe, 1996, s. 106).   

 

Multimodalitet – Multimodalt lärande  

” Begreppet multimodalitet uppmärksammar det faktum att kommunikation alltid sker i flera 

teckensystem samtidigt” (Leijon & Lindstrand, 2012, s. 176). Det innebär att undervisningen har olika 

ingångar och att det används flera modaliteter som erbjuder möjlighet till lärande för fler individer. 

Pedagogerna använde uttryck som förstår hur det hänger ihop, lär sig ju på olika sätt, olika sätt 

att lära, utvecklas i sina kunskaper. I en av intervjuerna berättar pedagogen om hur de använder sina 

upplevelser när de kommer tillbaka till förskolan. I transkriberingen identifierades hur pedagogen 

använder betoning på vissa uttryck. Pedagogen använder också korta pauser innan ord som om denne 

verkligen tänker till innan denne berättar. Det kan tolkas som om denne tyckte att detta var viktigt och 

ville hinna tänka till innan svar, för att få det rätta ordet eller uttryck.  

Pedagog 4 beskriver ( . )”Vi tar mycke bilder å när ä bussveckan är slut  :,:::så veckan därefter så 

bearbetar vi bilderna tillsammans :,::: här på förskolan, ( . ) tittar på projektorn, stor bild ( . ) , 

upplever å pratar  :,::: igen om sakerna som vi har ( . ) upplevt. Och då får barnen berätta  :,::: vad 

var det som hände, å då  ( . ) utvecklas ju språket väldigt mycke.  

Pedagogen beskriver dessutom hur de med hjälp av små trollfigurer stimulerade barnen till att lösa 

uppgifter tillsammans. Respondent 4 Det är samma sak är vi i skogen så har vi mä oss material :,::: ut 

i skogen som, som ( . )  är spännande :,::: för dom.  ( . ) Vi har oftast mä oss en, eh, ( . )  en  ( . ) 

trollmamma :,::: med sina ( . )  elva små ungar :,::: som hittar på en massa tok i skogen ( . ) dom 

hoppar opp å sen får, bus  i träden och barnen får(.) ta ner dom på nåt sätt å hjälpas :,::: åt ä de. Det 

tycker dom är jätteroligt. På nåt vis är det meningsfullt :,::: för dom just nu :,:::.  ( . ) Ja,  ( . ) å så har 

vi en massa andra liksom  .hh hh.  ( . )  eh material som lockar barnen till att  ( . ) lösa  :,:::uppgifter 

eller, ( . )  ja, ( . )  vet inte.  

Pedagogen beskriver hur de med hjälp av olika materail och teckensystem når en lärandesituation för 

barnen. 

Analys: Den beskrivningen satt i relation till de som Forskare menar att ” Barnet tänker med och 

genom de intellektuella redskap i form av språkliga uttryck som de stött på och tagit till sig i samspel 

med andra” (Säljö, 2000, s.67) är ett angreppssätt som ger stöd åt att kunskap byggs upp av händelser 

och interaktion med varandra. Forskaren menar att kunskaper och färdigheter har med ”innebörden 

och mening att göra och innebörd och mening är kommunikativa” (Säljö, 2000, s.21). Det ger en 

intressant tanke till hur pedagoger lät barnen bearbeta material och bilder från upplevelser de 

gemensamt hade fått i den mobila verksamheten. De beskrev att deras roll som pedagog var att 

uppmuntra barnen att beskriva med egna ord och återberätta hur de tänkte och hur det kändes vilket 

pedagoger menade, utvecklade barnens språk. De beskrev ett multimodalt lärande där kunskap och 

information skapas, lagras, och förmedlas i olika sammanhang med hjälp av språket och verktyg i ett 

sammanhang. ”För individerna i ett lärandesammanhang innebär detta att det hela tiden finns flera 

olika möjligheter eller vägar att skapa mening ”(Leijon & Lindstrand, 2012, s.177). 

Det finns studier som visar att utomhuslektioner har stärkt känslan mellan lärare och elev genom att de 

har gemensamma upplevelser som de sedan kan koppla tillbaka till (Szcepanski & Dahlgren, 2010). 

Min analys är att pedagogen anser att barnen utvecklar språket och får kunskaper om saker som inte 
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finns i deras närhet genom att använda sig av teckensystem i ett modalt lärande. Barn som utvecklar 

språk och förståelse i ett multimodalt perspektiv får möjlighet att utveckla andra kunskaper än de som 

finns i deras vardag vilket ger en djupare förståelse och mening. ”Språkliga uttryck refererar inte 

enbart till en företeelse eller ett objekt, de betecknar också och signalerar mening/ innebörd”( Säljö, 

2000, s. 85). Multimodalitet handlar om att kommunikation och lärande alltid sker med olika 

(teckensystem) semiotiska resurser samtidigt.  

”Varje teckensystem fungerar både för sig själv och i samspel med de andra 

teckensystemen i en representation, vilket ger en hög grad av komplexitet i 

kommunikationen mellan människor eftersom det innebär att det finns många aspekter 

att rikta sig mot och ta fasta på i arbetet med att tolka budskap” (Leijon & Lindstrand, 

2012, s. 176-177). 

 

Mediering - Medierat lärande 

”Om vårt intresse är att förstå hur människor fungerar och lär i sociala praktiker, hur hon utvecklar 

verksamheter och tar del av dem, kan vi inte bortse från att vi gör våra erfarenheter med hjälp av 

medierande redskap” (Säljö, 2000, s. 81). Under intervjuerna använde pedagogerna återkommande 

uttryck som, Utvecklar en förståelse för, upplever platser som de kan återkomma till, upplever 

och upptäcker nya saker, förmedlar ett lärande och repetition. Pedagogerna beskriver hur de 

besöker olika platser och hur det möjliggör för barnen att utveckla kunskaper och förståelse. Det skulle 

kunna höra ihop med ett konstruktivistiskt grundantagande där kunskapen konstrueras av individen 

(Säljö, 2000).  Pedagogen förklarar hur de med hjälp av bussen kan komma till Skansen och vad det 

har för betydelse för att utveckla en förståelse. I intervjun förklarar pedagogen genom att använda ord 

som hur stora dom verkligen är eller verkligen se hur dom levde.. 

Pedagog 7 beskriver: Som djur till exempel eh :,:::  när man åker till olika  :,::: fyra H gårdar eller 

när dom brukar åker till Skansen. Skansen är otroligt lärorikt för barnen när dom får lära sig om när 

de får se vargarna ( . )  när dom får se björnarna hur stora dom verkligen är. Eh  :,::: dom här husen 

som vi går in i hur man levde förr i tiden. Det är lätt att man sitter och pratar om hur man levde förr 

men här får dom verkligen se hur dom levde. Då får dom se hur dom här husen att det är kallt där 

inne, å  :,::: vad man hade för sängar å hur man levde, vad man åt och sånt. Det är en sak att höra om 

det men när man, dom får se det då är det en annan sak. Björnar till exempelt hur stora är dom, dom 

får komma jättenära,( . ) nåt sånt.  

Pedagogen försökte poängtera vikten av att se det i verkligheten genom att betona ord och som har 

strukits under i transkriberingen. I slutet av intervjun säger pedagogen, när dom får se det då är det en 

annan sak. Vilket är pedagogens syn på lärande, vad som hon upplever är grunden till kunskap och 

förståelse 

 

Analys: Pedagogen ger uttryck för att det sker ett lärande när barnet får vara med och uppleva på 

riktigt. Beskrivningen när dom får se björnarna hur stora dom verkligen är, kan tolkas som att 

pedagogen identifierar ett lärande ” när barnet är fysiskt i kontakt med omvärlden, känner på objekt, 

kombinerar dem och ser vad som händer som de gör upptäkter om hur världen fungerar”(Säljö, 2000, 

s. 65). Pedagogen beskrev här får dom verkligen se hur dom levde vilket kan tolkas som att pedagogen 

kopplar tillbaka till att barnen lär genom att både får se och känna att det är kallt där inne. Denne anser 

att barnen utvecklar kunskaper med hjälp av att får se och uppleva olika saker. Det kan ses som att 

”redskap medierar verkligheten” (Säljö, 2000, s. 81). Det innebär att tänkandet kommer i kontakt med 

omvärlden via ett redskap som skansens björnar eller husen som visar hur man levde förr. Pedagogen 

menar att den mobila förkolan gör det möjligt att återkomma till samma plats om och om igen och att 
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barnen får uppleva samma sak flera gånger och på så sätt utveckla en djupare förståelse. Genom att 

dela erfarenheter kan vuxna och barn lära så väl på plats men delar dessutom referensram och kan ta 

med sig den delade erfarenheten tillbaka till förskolan och på så sätt fortsätta lärandet.     
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Diskussion  

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilka särskilda kunskaper som pedagogerna menar att 

barnen som har gått i mobil förskola har utvecklat. För att ta reda på det så var det att största vikt att 

först ta reda på vilken kunskapssyn pedagogerna har, om deras syn på lärande och utveckling grundar 

sig på ett sociokulturellt perspektiv. Utifrån det fördjupades analysen ytterligare utifrån generella 

teoretiska aspekter som proximala utvecklingszoner, multimodalitet och medierat lärande. Med det 

som utgångspunkt identifierades vissa områden som pedagogerna menade att den mobila förskolan 

som verktyg har påverkat för barnens utveckling av kunskaper och meningsskapande. Jag har valt att 

använda samlingsbegreppet pedagoger eftersom jag har intervjuat både förskollärare och barnskötare 

men har inte identifierat någon skillnad på deras svar i intervjuerna som kan kopplas till deras olika 

professioner.  

 

Hur resonerar då pedagogerna?  De menar att barnen utvecklar språk och förståelse för andra saker än 

det som finns i deras närmiljö, att barnen förstår sammanhang genom att både får se och känna olika 

fenomen. De menar också att barnen utvecklar grovmotoriken genom att de erbjuds olika miljöer som 

ger dem kunskap och förhållningssätt till olika platser. Pedagogerna upplever att tillgången till mobil 

förskola som verktyg möjliggör för dem att erbjuda stimulerande miljöer utöver det vanliga.  

 

”Forskning om lek- och lärandemiljöer utomhus handlar till stor del om möjligheter till 

lek, lärande och utveckling medan forskning om fysisk miljö inomhus mer koncentreras 

på miljön begränsningar. Även pedagoger ser färre restriktioner i utemiljön än i 

innemiljön” (Björklid, 2005, s. 171). 

Resultatdiskussion  
Resultatet i min studie visar att pedagogerna i mobil förskola har en gemensam kunskapssyn som 

bygger på ett sociokulturellt perspektiv. De menar att barnen i mobil förskola utvecklar språk och 

förståelse för andra saker än det som finns i deras närmiljö, att barnen förstår sammanhang genom 

att både får se och känna olika fenomen och att grovmotoriken utvecklas genom att de kan erbjuds 

nya spännande miljöer som ger barnen nya kunskaper och förhållningssätt till olika platser. De 

beskriver att tillgången till mobil förskola som verktyg möjliggör att de som pedagoger kan erbjuda 

nya stimulerande miljöer utöver det vanliga.  

 

Resultatet är intressant ur ett sociokulturellt perspektiv där de proximala utvecklingszonerna utgör 

grunden för människans utveckling och där ett multimodalt och medierat lärande kan ses som en 

viktig del i arbetet med att utveckla barns kunskaper och meningsskapande. Pedagogerna menar att 

barnen i mobil förskola utvecklar språk och därmed förståelse för andra saker än det som finns i 

deras närmiljö och det kan ses som ett viktigt led i den proximala utvecklingszonen där tidigare 

forskning också pekar på att ” vi exponeras för resonemang och handlingar i sociala praktiker, lär oss 

så småningom genomskåda dem, blir förtrogna med dem och kan kanske tillslut genomföra dem från 

början till slut” (Säljö, 2000, s. 121).  
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Att pedagogerna i mobil förskola uppmärksammade språkets betydelse för barns utveckling har också 

lyfts fram i andra forskningsresultat. Forskare menar att viktiga resurser i ett sociokulturellt perspektiv 

är språket, att det är ” den mest unika beståndsdelen ” (Säljö, 2000, s. 81) och har en stor betydelse för 

människan och dess utveckling. Vilket också kom fram i min undersökning om hur pedagogerna ser 

på vilka särskilda kunskaper som barnen utvecklar. Jag menar att det viktigaste för människans 

proximala utvecklingszoner är att det skapas möjligheter för nya spännande upplevelser, för det är 

genom språket och kommunikationen som människan görs till en varelse som kan både delge andra 

men också själva samla på erfarenheter (Säljö, 2000). Det kan tänkas vara en god investering om det 

sker en satsning på barn i de tidiga åldrarna och om pedagogerna vågar utmana till nya olika lösningar. 

Forskning har gjorts om förskolans betydelse i tidiga åldrar för kunskaper och intelligens, det har visat 

sig att en satsning på de första fem åren ger permanenta vinster i IQ och kognitiva förmågor (Dahlberg 

& Moss, 2008).  Barn utvecklas i relation till andra människor. Forskare menar att ” genom möte med 

andra barn och vuxna utvecklar de inte bara olika kunskaper och färdigheter utan också attityder, 

värderingar och känslor” (Strander, 1997, s. 156). Det uppmärksammas av pedagogerna i mobil 

förskola som också lyfter upp språkets betydelse i barnens samspel och detta styrks också i en 

undersökning där forskare beskriver att pedagogerna upplevde att de såg en skillnad på barns lek och 

samspel mellan varandra och att ”talspråket användes flitigt i flera långa dialoger” (Eriksson, 2008, s. 

3) och att kommunikationen mellan barnen stävjade konflikter på ett naturligt sätt. Jag kan konstatera 

att språket är ett av de viktigaste verktygen och begreppsbildning är grunden för att utveckla språket. 

”Det betyder att användningen av orden som funktionella redskap är nödvändiga för så väl 

begreppsbildning som tänkande i begrepp” (Özerk, 1996, s. 84).  

 

I min undersökning kom också fram att pedagogerna menade att barnen i mobil förskola utvecklade 

förståelse för andra saker än det som finns i deras närmiljö. Som jag ser det så är det ett resultat av 

en verksamhet som kombinerar mobil förskolas möjligheter till upplevelser och ett multimodalt 

lärande där pedagoger och barn använder både texter, bilder och material för att bearbeta 

upplevelserna vilket ger en ytterligare dimension på lärandet. ”För individerna i ett 

lärandesammanhang innebär detta att det hela tiden finns flera olika möjligheter eller vägar att skapa 

mening” (Leijon & Lindstrand, 2012, ss. 176-177).  För att förstå olika begrepp beskrev pedagoger hur 

de lät barnen bearbeta material och bilder från upplevelser de gemensamt hade fått i den mobila 

verksamheten. De beskrev att deras roll som pedagog var att uppmuntra barnen att beskriva med egna 

ord och återberätta hur de tänkte och hur det kändes vilket pedagoger menade, utvecklade barnens 

språk och meningsskapande. Detta stöds av tidigare forskning där forskaren menar att 

”begreppsbilningen är ett resultat av en komplicerad, aktiv intellektuell handling” (Dale, 1996, s. 41). 

När barnet har en egen förmåga att skapa en teori och reflektera över den så har denne utvecklat ett 

meningsskapande. För att koppla tillbaka till de proximala zonerna så menar jag att det är av ytterst 

vikt att barnen utvecklar ett rikt språk och på så sätt utvecklar kunskaper och meningsskapande. Detta 

stöds av tidigare forskning där Brodin (2011) menar att om barnen kontinuerligt få nya upplevelser 

som ska prövas och utforskas så påverkar det barnens förärande av kunskap.  

 

Pedagogerna beskriver att de har större möjligheter att bidra till barnens lärandeprocess genom att 

använda utomhusmiljön. Jag vill gå ytterligare ett steg och menar att i ett multimodalt lärande är mobil 

förskola som verktyg en hjälp till pedagogerna för att kunna utföra sitt uppdrag i förhållande till 

läroplanen uppdrag om lärande och utveckling. Det stöds av olika forskningsresultat där forskare 

menar att pedagoger ”genom upplevelser och konkreta aktiviteter kan erbjuda olika sätt att lära som ett 

komplement till undervisning inomhus” (Szcepanski & Dahlgren, 2010, s. 139). Ett angreppssätt som 

lyfts fram av samtliga intervjuade pedagoger är att lärandet i mobil förskola baseras på reella 

erfarenheter ”Learning-by-doing, dvs. lära genom sina egna erfarenheter” (Brodin, 2011, s. 448 ). 
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Forskare menar att ”bara genom att i varje ögonblick utvinna den fullständiga meningen med varje 

erfarenhet, förbereds vi att kunna göra detsamma i framtiden” (Dewey, 2008, s. 189). Pedagogerna 

påtalar att en av fördelarna med mobil förskola, är att de kan låta barnen få vara med på riktigt och lära 

genom att uppleva i verkligheten. ”Tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är situerade i 

kontexter och att förstå kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar är därför något av 

kärnpunkten i ett sociokulturellt perspektiv” (Säljö, 2000, s. 130). Forskare menar att barnen upptäcker 

och får kunskaper med hjälp av alla sina sinnen i ett multimodalt lärande (Leijon & Lindstrand, 2012). 

Det lyfts fram av pedagogerna som beskriver hur barnen varje dag får nya spännande miljöer att 

utforska och leka i för att på så sätt lär sig nya kunskaper. Forskare menar också att det finns ett 

naturligt förhållande mellan kunskapsinhämtande, lek, utveckling och allt som naturen kan bidra med. 

(Brodin, 2011).   

 

Med det som utgångspunkt så kan man fundera på vilken avgörande betydelse den mobila förskolan 

skulle kunna ha som fenomen även i andra skolformer. Skulle mobil förskola som fenomen kunna ha 

betydelse för lärandet i de äldre åldrarna eller är det ett verktyg som bara passar för förskolan? ”Den 

traditionella skolan kan ses ur en historisk kontext med lång kommunikativ tradition och där det 

många gånger kan vara svårt att ändra mönster för hur man interagerar” (Säljö 2000, s. 137) vilket är 

helt i motsats till den mobila förskolans möjligheter. Mobil förskola kan ses som ett verktyg för 

multimodalt lärande där kunskap och information skapas, lagras, och förmedlas med hjälp av språket 

och teckensystem. ”För individerna i ett lärandesammanhang innebär detta att det hela tiden finns flera 

olika möjligheter eller vägar att skapa mening” (Leijon & Lindstrand, 2012, ss. 176-177). 

 

Om man jämför med skola för de äldre åldrarna så diskuteras även där, hur ett utomhuslärande kan ge 

stöd för utveckling och lärande. Forskning pekar på att lära utomhus är en alternativ arena som ger 

studenten möjlighet att använda alla sina sinnen i en lärande situation. Att det är ett bra kompelement 

till lärandet i klassrummet. 

 

”arranging outdoor learning is to create an alternative learning arena as an important 

complement to classroom learning, contributing values to students learning process. It 

gives students the chance to experience with all their senses and combines academic 

skills with experience-based learning” (Wilhelmsson, 2012, ss. 21-22). 

 

Pedagogerna talar om miljön, platser och olika byggnader som viktiga komponenter för att skapa 

nyfikenhet, förståelse och de poängterar att det ska kännas meningsfullt för barnen (Björklid, 2005). 

Pedagogerna lyfter upp att den fysiska miljön har stor betydelse för barns språkutveckling och att den 

fysiska miljön kan både vara ett hinder men också en plats för utforskande och nya upptäkter. Forskare 

menar att om miljön inte är trygg eller om den inte är stimulerande och åtkomlig för barn då ”utforskar 

och leker inte barn i den miljön, vilket i sin tur kan hämma barnets utveckling både fysiskt, kognitivt 

och socialt” (Björklid, 2005, s. 169). Pedagogerna i den mobila förskolan beskrev hur de använder och 

återkommer till olika platser för att stimulera barns grovmotorik. 

 

”Många av platserna får sina betydelser genom de motoriska och utforskande aktiviteter 

de inbjuder till. Det gäller klätterträd, berget som man kan åka rutschkana utför, gropen 

man kan hoppa ner i buskarna man kan gömma sig i, stenen man kan klättra upp på, 

diket man kan leka med vatten i etc.”(Änggård, 2012, s. 13). 

 

Det finns dock en fara att barn inte får möjlighet till denna kunskapskälla. Den största risken för att 

begränsa barns tillgång till naturen är de vuxna och hur de agerar. En orsak är att de vuxna begränsar 



27 

 

barns lek för att de är rädd för alla faror. En annan orsak är bristen på närhet till naturområde eller om 

det endast finns tillrättalagda lekplatser med redskap som inte motsvarar barns nyfikenhet och 

utmaningar (Kos & Jerman, 2013).  Rasmussen (2004) tar upp att de vuxna blir mindre toleranta och 

accepterande till hur barn leker på de platser som vuxna har skapat för dem. För barn är en fysisk miljö 

som tillåter utforskande med alla sina sinnen och rörelse på olika sätt viktig, då kan barnen använda 

fantasin vilket väcker nyfikenhet och känns meningsfull för dem. Forskare lyfter upp att 

”utomhuspedagogiken omfattar bredden i det klassiska begreppet utbildning” (Nikolaisen & Jordet, 

2007, s. 315). 

 

Pedagogerna i den mobila förskolan beskiver hur de tar med sig barnen till platser som nödvändigtvis 

inte är skapade för barn. De menar att de har utvidgat förskolegården till att vara så mycket mer. Inte 

bara en plats utan många olika platser som inte bara finns i närmiljön. De söker upp olika platser som 

uppmuntrar till fri lek och som är mer tillåtande där det inte är bundna till regler som har satts upp av 

vuxna (Engdahl m.fl., 2009). Brodin (2011) skriver om forskningsresultat som tagits fram om just 

förskolegårdar som har inspirerande natur. 

 

”Forskning visar att barn på naturrika förskolegårdar leker fler lekar, leker bättre i 

grupp och är mer uthålliga. De tränar dessutom sin förmåga till balans, vighet och 

koordination samt att springa både snabbt och uthålligt” (Brodin, 2011, s. 172). 

 

Forskning visar att man kan se hur ”redskap av olika slag förändrat våra möjligheter att varsebli vår 

omvärld” (Säljö, 2000, s. 80). I min undersökning beskriver pedagogerna hur de genom olika 

upplevelser i ett medierat lärande skapar grunden för barnen att förstå saker i sitt sammanhang. 

Pedagogerna menar att den mobila verksamheten är annorlunda för att de har tillgång till verktyget 

mobil förskola som skapar förutsättning för barn att förstå sammanhang. De menar att de har 

tillgång till ett verktyg som hjälper dem att sammanknyta verkliga situationer och platser. Pedagogerna 

poängterar betydelsen av att barnen verkligen är med och ser på riktigt. En av pedagogerna jämför 

upplevelsen om barnen får se i verkligheten eller om barnen bara får se en bild eller en plasthäst. 

Pedagogen beskriver att upplevelsen av den verkliga hästens hovar väcker nya frågor hos barnen. 

Forskare menar att det är” inre och yttre förnimmelser som bildar grunden för våra erfarenheter” 

(Vygotskij, 2010, s. 31). Ju fler upplevelser och erfarenheter ett barn kan få under sin tid i förskolan ju 

mer har denne att referera tillbaka till. ”Vi bär med oss erfarenheter, som vi omedvetet vet att vi klarar 

av och som vi generaliserar till likartade situationer”( Strander, 1997, s. 107) 

 

Slutsatser 

På min fråga om vilka särskilda kunskaper som pedagogerna menar att barnen som har gått i mobil 

förskola har utvecklat så är min slutsats att barnen utvecklar språket och ordförråd genom att 

sammanknyta ny kunskap med verkliga situationer och att barnen får nya upplevelser och tillgång till 

nya ord som inte finns i deras närmiljö. Pedagogerna menar att barnen förstår olika sammanhang och 

utvecklar grovmotoriken genom att erbjudas olika miljöer som ger barnen kunskap och 

förhållningssätt till olika platser. 

 

Min slutsats är att det inte är den mobila förskolan i sig som utvecklar barns språkutveckling, att barn 

förstår olika sammanhang och att de utvecklar grovmotorik men det är ett verktyg som underlättar för 

pedagogerna att klara av att genomföra sitt uppdrag, utveckling och lärande. Pedagogerna menar att 

den mobila förskolan är ett mycket enklare redskap till att ge barnen bredare kunskap för de kan söka 
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upp nya utmanande platser, att de kan se platserna i verkligheten. Jag menar att den mobila förskolan 

som fenomen i ett sociokulturellt perspektiv ger stöd i pedagogernas uppdrag, att den ger stöd som 

verktyg i ett multimodalt och medierat lärande.  

 

En annan slutsats är att det finns en gemensam kunskapssyn som delas av pedagogerna som arbetar i 

mobil förskola utan att de tillsammans har fått möjlighet att träffas och utbyta sina erfarenheter och 

tankar. Även om det inte finns något tydligt teoretiskt perspektiv uttalat av pedagogerna så skulle det 

ändå kunna innebära att deras kunskapssyn är grunden till hur verksamheten formas och utvecklas. 

Den teoretiska grunden kan kopplas samman till ett sociokulturellt perspektiv genom att det viktiga 

inte är om barnen lär sig utan vad de lär sig i de situationer de ingår i för ytterst är det att få barnen att 

skapa mening (Säljö, 2000).  

 

Ytterligare en slutsats är att pedagogerna är noga med att lyfta upp betydelsen av att låta barnen lära 

genom att göra och vara med på riktigt vilket stöds av forskares tankar om att ”Learning-by-doing är 

ett lärande baserat på reella erfarenheter” (Brodin, 2011, s. 450). Pedagogerna poängterar att det är 

viktigt att barnen får egna upplevelser och beskriver att barnen utvecklar nya erfarenheter och 

kunskaper som leder till nya frågor. Forskare menar att ”det är genom vad vi gör i och med världen 

som vi förstår dess mening och mäter dess värde”(Dewey, 2008, s. 66). Samtliga pedagoger som har 

intervjuats i denna studie beskriver hur de strävar mot att utveckla barnens kunskaper och 

meningsskapande vilket styrks av forskning att ”Begreppsbilningen är ett resultat av en komplicerad, 

aktiv intellektuell handling” (Dale, 1996, s. 41). När barnet har en egen förmåga att skapa en teori och 

reflektera över den så har denne utvecklat ett meningsskapande. 

 

Det finns mycket forskning som pekar på utomhuspedagogikens betydelse. Det finns studier som visar 

att utomhuslektioner har stärkt känslan mellan lärare och elev genom att de har gemensamma 

upplevelser som de sedan kan koppla tillbaka till (Szcepanski & Dahlgren, 2011). Forskare lyfter upp 

att ”utomhuspedagogiken omfattar bredden i det klassiska begreppet utbildning” (Nikolaisen & Jordet, 

2007, s. 315). Pedagogerna menar att den mobila förskolan möjliggör att både utveckla den 

individuella människan sociala och kommunikativa färdigheter och att denne förärar kunskaper. För 

att koppla ihop det med teoretiska perspektiv och ur ett sociokulturellt perspektiv så menar forskare att 

” i samspelet mellan kollektiva resurser för tänkande och handling å ena sidan och individers lärande å 

den andra” (Säljö, 2000, s. 66) så skulle man kunna se barns lärande ur ett nytt perspektiv. Det innebär 

att barnens utveckling av kunskaper och meningsskapande är beroende av det sociala sammanhang 

som de befinner sig i och att språk, kommunikation och upplevelser är en nyckel till 

kunskapserövrande och förståelse av begrepp för den enskilda individen. ”När man lär sig att tänka i 

begrepp, har man kompetens att själv konstruera en teori. Men det är nästa utvecklingssteg” (Dale, 

1996, s. 40). 

Vidare forskning 
Under arbetets gång har nya frågor och funderingar dykt upp som skulle kunna vara en inspiration till 

kommande forskning.  

 Det skulle vara intressant att forska på hur lärarna i skolan som tar emot barnen upplever 

vilken påverkan mobil förskola har haft på barns utveckling av kunskaper och 

meningsskapande. 
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 En annan intressant studie skulle kunna vara om det är verksamhetens utformning och uttalad 

inriktning som har format de mobila pedagogerna eller om det är pedagoger med liknande 

synsätt som har sökt sig till mobil förskola.  

 Det skulle också vara intressant att ytterligare få belysa lärandet utifrån sociokulturellt 

perspektiv och då fokusera på proximala utvecklingszoner. Vad är det som skapar nyfikenhet 

och stimulerar till fortsatta frågor och vad är det som gör att barn upplever vissa situationer 

mer intressanta att lära sig än andra. 

 Ytterligare ett område som kan vara intressant att forska på är hur multimodalitet och 

mediering påverkar verksamheters innehåll och resultat i en framtid som vi inte kan 

överblicka. 

 Det sista intressanta område är hur mobil förskola kan påverka i integreringsarbetet. I min 

undersökning kom det fram att den mobila förskolan kan ha ett värde inte bara för lärande och 

utveckling i det pedagogiska arbetet med barnen utan också ur ett integrationsperspektiv med 

föräldrarna i fokus. Pedagoger beskrev hur föräldrar till de barn som går i mobil förskola 

erbjuds att följa med, vilket berikar inte bara barnet utan dessutom föräldern som får möjlighet 

att göra sina egna upplevelser och se platser som denne kanske aldrig skulle komma till.   
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Bilaga 1 

     Stockholm 2013 11 22 

Brev till informanterna 

Jag heter Eva Meyer Orsén och studerar på Stockholms Universitet på barn och ungdomsvetenskapliga 

institutionen.  Jag ska göra en mindre studie om förskolans betydelse för barns utveckling, lärande och 

meningsskapande som jag sedan ska sammanställa i en C-uppsats. Min önskan är att få intervjua några 

pedagoger i verksamheten. 

Min studie kommer att ske i två steg. Jag kommer först att intervjua en förskolechef som en pilotstudie 

därefter intervjua sex olika pedagoger som arbetar i mobil förskola. Jag beräknar att varje intervju 

kommer att ta ca 20 minuter. Under intervjutillfället kommer jag att använda mig av bandspelare för 

att därefter transkribera dvs. skriva ner intervjuns frågor och svar för att kunna analysrea resultatet. 

Mitt fokus kommer inte att ligga på hur barnen upplever utan på hur pedagogerna upplever barnens 

kunskaper utifrån läroplanens uppdrag om lärande och utveckling. 

 

Jag kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer Det innebär att jag som 

forskare tar hänsyn till fyra allmänna grundkrav, information- samtycke- konfidentialitets-  och 

nyttjandekravet. Du som informant ska ha gett ditt samtycke till att vilja delta i denna undersökning. 

Det är viktigt att du som deltagande vet att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när du som 

informant så önskar. Eftersom jag kommer att använda bandspelare vid intervjutillfället så är det 

viktigt att informera om att jag kommer att förstöras det inspelade materialet efter transkribering. Den 

information som kommer fram kommer endast att användas i forskningssyfte.  

 

I resultatredovisningen kommer inte enskilda personers svar att kunna identifieras. Ni och era 

medarbetare kommer att erbjudas att ta del av studieresultatet 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig för mer information. 

 

Med vänliga hälsningar 

Eva Meyer Orsén 

 

Student   Handledare Stockholms universitet 

Eva Meyer Orsén Anna-Lena Ljusberg 

eva.m.orsen@gmail.com anna.lena.ljusberg@buv.su.se 
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Bilaga 2 

     Stockholm 2013 11 21 

 

 

Frågor till pedagoger som arbetar i mobil förskola 
 

 

1. Vilka särskilda kunskaper ska barnen utveckla genom mobil förskola? 

 

 

2. Hur arbetar ni för att nå läroplansmålen? 

 

 

3. Vilka läroplansmål är särskilt prioriterade i er verksamhet? 

 

 

4. Hur mäter ni resultatet/måluppfyllelsen? 

Hur vet ni när ni når målet? 

 

 

5. Vilken teoretisk grund är verksamheten byggd på? 

Läser ni någon litteratur? 

 

 

6. Vilken barnsyn arbetar ni utifrån? 

Hur tänker ni att barnen utvecklas 

Hur ser ni det lilla barnets möjligheter? 

 

 

7. Nämn något du tycker är särskilt viktigt att mobil förskola ska utveckla hos barnen. 

 

 

 

Extrafråga: 

Vad vill du att barnen ska minnas när de är stora och tänker tillbaka på sin tid i mobil förskola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Stockholm 2013 12 01 

 

 

Ord och uttryck som identifierades från det transkriberade materialet 

som är kopplat till  

förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2010). 

 

Kunskaper 

Utveckling 

Meningsskapande 

Uppleva 

Motorik 

 

KUNSKAPER  

erfarenheterer   

sammanknyta  

knyter an  

kunskapsryggsäckar  

vilja andra saker också som man faktiskt inte 

riktigt vet än. väldigt konkret 

visar dom samhället  

närmiljön 

utemiljön  

förhållningssätt kring olika platser upplever å 

upptäcker nya saker  

upplever ju platser  

uppleva olika saker  

då upplever  

vad barnen har gjort  

då kommer man ihåg,  

vad som har hänt 

kontinuerligt  

repetition  

i lärandebiten  

olika behov  

lär sig ju på olika sätt  

olika sätt att lära   

varje barns nya lärande.  

förmedlar ett lärande  

utvecklas, i sina kunskaper.  

 

UTVECKLING  

utvecklingsområde  

utvecklas språk   

ord är ju bara ord  

ordet betyder 

så många nya ord  

olika saker som vi kan sätta ord på 

utveckla sitt språk,  

få de här orden  

satt ord på det  

man sätter ord 

det man ser  

bilder på begrepp   

abstrakta ord att förmedla  

har man inte språket så har man inte leken   

ge dom ord  

intresserar sig för bokstäver 

skriva sina namn just  

känna igen namnen 

språk  

krumelurerna betyder faktiskt någonting  

skrivit sitt namn med pinnar   

 

MENINGSSKAPANDE   

förstår hur det hänger ihop, 



 

 

sammanhangen.  

utveckla en förståelse för  

abstrakt blir konkret 

teori kan kopplas till praktik  

verkliga situationer,  

koppla de samman  

kopplar vi ju samman  

konkret  

få ta på saker  

får ta på saker är det lättare att komma ihåg  

 

UPPLEVA 

Ser, se  

mycke enklare redskap till att ge dom bredare 

kunskap 

socialt samspel  

sociala samspelet  

lär sig förhållningssätt   

återkomma dit 

om dom gör samma sak självständigt  

synliggör barnet 

utefter barnen själv  

vara med och bestämma  

känna delaktighet  

delaktiga  

delaktighet 

tydliggöra 

bli sedda,  

bli berörda,   

trygghet  

minnas oss men glädje  

lika rättigheter  

hörda och bli sedda   

tydlighet  

olika platser   

respektera skog och djur    

djur i det fria 

ser alla djur  

 

 

 

MOTORIK 

barnens motorik,  

grovmotorik 

rör på sig  

håller sig frisk  

skapar en hälsa 

övar ju sin grovmotorik 
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