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1. Abstract 

Title: Mobile preschool from a physical environment perspective. 

Author: Luisa Babsky 

Director: Karin Ehrlén 

Term: Fall 2012 

This study deals with teachers ideas about the physical environment of a mobile preschool 

and how it affects children’s learning. The essay describes how the preschool bus is decorated 

and how a normal day works in the mobile bus. The survey was based on the following 

questions: 

 Are there disadvantages and advantages in terms of physical environment in the 

mobile preschool from an educator based perspective? 

 What are the teacher’s thoughts about the impact on children’s learning in terms of the 

physical environment on the bus? 

Summary: To answer my questions I have participated in activities during the day and I have 

used the interviews to find out the teachers thoughts. My theoretical points have focused on 

the benefits of being outdoors as children in the mobile preschool spend much of the day 

outdoors. The conclusion of my investigation is that the mobile preschool is a well-structured 

and well thought preschool. The teachers have a positive attitude when it comes to the 

environment both in the bus (indoor environment) and outside the bus (outdoor environment). 

They believe that the exchange of different environments affect children’s learning but only in 

a positive way and those children learn even more than those children who attend a regular 

preschool. 

Keywords: Mobile preschool, outdoor pedagogic, rullande förskola, fysiska miljön, 

hälsomässiga fördelar, förskolebuss, 
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2. Inledning  

Denna uppsats kommer att handla om den fysiska miljön i en mobil förskola och hur den 

påverkar barns lärande och utveckling. Jag kommer att ta upp relevanta teorier samt tidigare 

forskning inom ämnet. Mitt empiriska material består av intervjuer och observationer som ska 

redovisas och analyseras. Som stöd för analysen kommer jag att använda teorier och tidigare 

forskning för att förklara pedagogernas tankar kring miljön och hur den påverkar barns 

lärande. 

 

3. Bakgrund 

Behovet av omsorg för barn har funnits i Sverige i många år, den första barnkrubban 

öppnades år 1854 på Kungsholmen i Stockholm. Den fungerade som ett hem där barn fick 

omsorg och mat samt uppfostran som inriktades på att lära barnen renlighet, ordning, gott 

uppförande och tacksamhet. Kvinnor arbetade på dessa barnkrubbor som fungerade som ett 

slags daghem för barnen och snart började det växa ett behov för dessa kvinnor att utbilda sig. 

Uppfostran skulle bli mer pedagogiskt inriktad och daghemmet skulle omvandlas till en 

förskola, barnens första skola. Under lång tid fram till idag har det förelegat en mängd 

sociokulturella och ekonomiska hinder för att bygga upp den verksamhet som finns i dagens 

samhälle. Synen på barnet har förändrats och många personer har bidragit till det. Det f.d. 

socialdemokratiska statsrådet Alva Myrdal var en av de som tidigt arbetade aktivt för att lägga 

viktiga grunder för förskoleverksamhetens utveckling 

År 1998 publicerades den första läroplanen för förskolan vilket var en avgörande händelse för 

förskolan och dess pedagogiska utveckling. Syftet med läroplanen var att ge viss vägledning 

och grund för hur pedagoger kunde styra förskolan utifrån ett lärandeperspektiv.  

Det har varit en lång process för dagens förskola och den har ombildats många gånger. År 

2010 reviderades läroplanen den senaste gången och förändringen innebär att barnen placeras 

mer i centrum än tidigare. Barnen ses som kompetenta individer som utvecklas med hjälp av 

pedagogerna. En pedagog ska inte längre bara bidra till barns uppfostran, uppdraget innebär 

också att uppmuntra till lek och lärande genom utmaningar från barnens behov. 
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Förskolans pedagogiska rum spelar stor roll i barns lärande och sociala samspel, det vill säga 

hur pedagoger skapar olika miljöer för att väcka barns nyfikenhet och intresse för olika 

ämnen. Pedagogerna möblerar om på avdelningarna för att ändra miljön och på det sättet 

uppmuntras barnen till lärandet genom lek och socialt samspel. Att designa och utforma ett 

rum utifrån ett barnperspektiv och barnens behov är ett av pedagogernas uppdrag.  

Lärarförbundet skriver i boken Förskolans pedagogiska rum (2005), hur viktig den fysiska 

miljön är i barns lärande och hur variationen i miljön spelar stor roll för dem. Ett rum där det 

finns många olika möjligheter är en miljö för lärandet och det är en viktig del i barns 

kunskapsinhämtande och det sociala samspelet. Miljön behandlas också i läroplanen: ”Miljön 

skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten 

och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra 

nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter”. (Skolverket, 2010:9).  

Läroplanen lyfter fram hur viktig innemiljön är men också hur betydelsefullt det är med en 

planerad utemiljö för barnens utveckling och att pedagogerna skall ge möjlighet till lek och 

lärande i bägge miljöerna. Det tas också upp att barn ska utveckla respekt för allt levande och 

ta hänsyn till sin närmiljö samt utveckla sitt intresse för naturens olika kretslopp, sin förståelse 

för naturvetenskap och samband i naturen och sitt kunnande om växter, djur och enkla 

kemiska och fysiska experiment (Skolverket, 2010). 

Nya tendenser och nya pedagogiska inriktningar är mer vanliga i dagens samhälle. De flesta 

förskolor har en gård vilket är en viktig plats för barns lärande. Det är betydelsefullt att ha 

många olika möjligheter ute på gården så att barn inte ”bara leker”. Verksamheten kan flyttas 

ut och allt som görs inne kan också göras ute på gården. Skogsbesök och utflykter finns också 

med på schemat i de flesta förskolor. Barnen åker då tillsammas med pedagogerna för att 

uppleva hur samhället fungerar och hur världen ser ut. 

Utomhuspedagogiken riktar sig mot naturen, att vara ute så mycket som möjligt, att skapa 

pedagogiska rum i skogen, parken eller varför inte på museet. Pedagogiken vill visa vad 

uterummet kan erbjuda, det handlar om att uppleva saker med alla sinnen. 

Utomhusmiljön är en kunskapskälla och en lika självklar lärandemiljö som ett bibliotek eller 

ett klassrum där det finns många redskap som kan användas som pedagogiskt konkret material 

som kan bidra mycket till lärandet. Kunskap är knuten till erfarenhet och att uppleva saker 

genom direkt upplevelse är en fördel när det gäller språkliga begrepp.  
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Nationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU, har sedan år 1993 funnits vid Linköpings 

universitet. Dess mål är att öka förståelsen för att utemiljön är en viktig del och en grund för 

lärande.  

Enligt NCU innebär utomhuspedagogiken att flytta det pedagogiska rummet ut till samhällsliv 

och natur för att uppleva och se alla resurser som människor och speciellt barn kan använda 

sig av för ett omedelbart lärande och för att därigenom synliggöra platsens betydelse för 

lärandet. (NCU, http://www.liu.se). 

Det växer hela tiden fram nya idéer och inriktningar inom pedagogiken och en av dessa idéer 

är mobil pedagogik.  

Första gången jag hörde talas om denna pedagogik var genom en väninna i Nyköping som 

pratade om ”förskolebussen”. Jag fick då reda på att förskolan som hennes dotter gick på 

skulle köpa en buss och bedriva sin verksamhet på denna. Många föräldrar var missnöjda med 

det då det tyckte att det lät omständigt och besvärligt. Själv har jag inte släppt tanken på idén 

om en förskolebuss och jag kände att jag ville fördjupa mig i hur en mobil förskola kunde 

fungera. 

Solveig Sunnebo grundade den mobila förskolan i Sverige och i mars 2006 var den första 

bussen klar. Personalen fick på en gång börja arbeta med och prova hur det var att ha förskola 

i en buss istället för i en vanlig byggnad. Problem som uppkom fick de själva finna lösningar 

på. Personalen i bussen bestod av två pedagoger och en busschaufför som också fungerade 

som extra personal. Solveig Sunnebo har tillsammans med Lotta Hellman skrivit boken 

”Mobil pedagogik” där man kan läsa om hur bussförskolan startade och hur den har 

utvecklats i Sverige och man kan också finna olika övningar kring framförallt 

utomhuspedagogik (Hellman & Sunnebo, 2009). 

Mobil pedagogik definieras som ett komplement och ett alternativ till den fasta förskolan, 

”det handlar om att locka barnen till sitt eget lärande på ett lustfyllt och nära sätt”(Hellman & 

Sunnebo, 2009: 25). Den mobila förskolan syftar på nya läromiljöer baserade på en mobil 

pedagogik. Själva idén kommer från Danmark och det handlar om en förskola på en buss, 

alltså en rullande förskola. Bussen är specialdesignad och anpassad för barn mellan 1 och 5 år. 

22 barn och två pedagoger plus busschauffören får plats ombord. 

Detta är ett intressant och aktuellt ämne inom förskolevärlden, en kommunal tidning 

(tidningen Liljeholmen/Älvsjö, 15 juni 2012) har skrivit om detta och det verkar som att både 

http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv
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barn och föräldrar nu är mycket nöjda. ”Dagiset som rullar på ” är rubriken i en tidningsartikel 

där den rullande förskolan beskrivs som en succé. Är det verkligen så? Det väckte mitt 

intresse att undersöka den rullande förskolan med den fysiska miljön som utgångspunkt 

eftersom miljön anses så viktig i barns lärande. Jag började undra över pedagogernas tankar 

kring miljön på förskolebussen, hur den förskolan fungerar och vad den syftar  till. 

 

4. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagogerna tänker kring den fysiska miljön i 

en mobil förskola och hur de anser att den påverkar barns lärande.  

 

5. Frågeställningar 

 Finns det nackdelar och fördelar vad det gäller fysisk miljö i den mobila förskolan 

utifrån pedagogernas perspektiv? 

 Vad har pedagogerna för tankar kring påverkan i barns lärande när det gäller den 

fysiska miljön på bussen? 

 

6. Läroplanen 

Läroplanen är ett viktigt dokument som styr förskolan och skolan. Det är ett krav att utgå från 

läroplanen för att driva verksamheten. Den nya läroplanen som reviderades år 2010 baseras på 

värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer. Den pedagogiska verksamheten skall genomföras 

så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, 

innehållsrik och lockande. Verksamheten skall gynna leken, fantasin och det lustfyllda 

lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse att lära sig och erövra nya erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter. 

Följande är viktiga punkter i läroplanen för mitt arbete: 

Förskolan skall bidra till att barnen: 

 tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i 

naturens kretslopp, 
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  utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse 

för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

 utvecklar intresse och förståelse för naturen och dess kretslopp samt hur människor, 

natur och samhälle påverkar varandra samt, 

 utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande 

om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysiska fenomen. (Skolverket, 

2010:10) 

 

7. Teori 

I följande avsnitt Teori och Tidigare forskning ska jag presentera de teorier och den forskning 

som mitt arbete bygger på.  

7.1 Den proximala utvecklingszonen 

Lev Semënovic Vygotskij är en viktig person inom pedagogiken vars inflytande över 

pedagogikens utveckling har präglat förskola och skola under de senare åren.  

Utgångspunkten för psykologisk utveckling är att människan alltid befinner sig i förändring, 

vi har alltid möjligheten att utvecklas och lära oss nya saker när vi är i kontakt med andra 

människor och samspelar. Skillnaden mellan det som individen kan göra själv och 

tillsammans med andra, benämner Vygotskij proximal zon. Hans teori om den proximala 

utvecklingszonen formas av olika nivåer. På den första nivån utvecklas barnet med hjälp av en 

annan person som har mer kunskap än vad barnet själv har. På den andra nivån har barnet 

redan utvecklat en egen förmåga där det kan klara olika problem utan närvaro av andra 

människor. På den tredje nivån har barnet lärt sig och den förmågan är automatiserad. På den 

fjärde nivån använder han begreppet deautomatisering, det vill säga en tillbakagång till nivå 

två för att utveckla förmågan. Teorin om den proximala utvecklingszonen har betydelse för 

pedagogiken eftersom den lägger märke till en specificerad social natur som är en del i 

barnets utveckling i det intelligenta och i den intellektuella miljön (Kroksmark, 2003:452, 

453). Denna teori är relevant för lärande och kommer att tas upp i senare avsnitt. 
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7.2. Kunskapsartefakterna 

En annan betydelsefull del av Vygotskijs tankar inom den pedagogiska diskussionen är hans 

teorier om verktygets betydelse. Grunden är att människan drar nytta av fysiska och språkliga 

verktyg, till exempel en penna som hjälper oss att skriva ner våra tankar på papper eller en 

dator som gör att vi kan kommunicera på ett nytt sätt.  

Dessa redskap är integrerade i det vi gör, ”en penna är ingen penna i sig själv; det är först i 

pennans brukande som det blir en penna i en sociokulturell mening” (Kroksmark, 2003:454). 

Genom artefakterna medieras verkligheten för människan, vilket betyder att vi hanterar dessa 

artefakter med hjälp av fysiska och intellektuella redskap. Både Säljö (2000) och Forsell 

(2005) beskriver i sina böcker, att Vygotskij skiljer på två typer av redskap: fysiska och 

psykologiska.  

De fysiska redskapen kallas också artefakter vilket innebär tillverkade saker som till exempel, 

papper, pennor, bilar och så vidare. Alla dessa verktyg har människan producerat och de 

används med olika syften. Dessa artefakter är skapade av människan för att ha vissa 

egenskaper och för att kunna användas i olika praktiker. Under historiens gång har 

människorna kommit att omge sig med alltfler artefakter. Detta har i ett sociokulturellt 

perspektiv en mycket stor betydelse för deras utveckling och lärande. Det Vygotskij benämner 

psykologiska redskap är de vi använder för att kommunicera med som vårt alfabet och 

formler bland annat. Språket är den viktigaste av de psykologiska redskapen. Det är genom 

språket vi kommunicerar och blir delaktiga i olika sammanhang. När en människa har lärt sig 

att använda dessa redskap utvecklas den också som sociokulturell varelse som blir delaktig i 

samhällets sätt att tänka, arbeta och kommunicera (Forsell, 2005:118,119). 

 

8. Tidigare forskning 

Här presenteras det som forskningen har visat genom olika studier om den fysiska miljön och 

utemiljön och hur dessa två olika miljöer kan påverka barns lärande samt hälsa. 
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8.1 Lärande och fysisk miljö 

Enligt Pia Björklid, professor i pedagogik, är lärande någonting som sker i samspel med 

omgivningen. Lärande förekommer i ett särskilt sammanhang ”här och nu”, denna process är 

alltså situerad; man förstår och försöker förstå situationens betydelse. Begreppet lära ingår i 

vardagsspråket när man lär sig simma, prata, sjunga etc. Det kallas för det informella lärandet, 

alltså allt som vi människor lär oss utanför förskola/skola. Lärandet i skolan är formellt och 

både det formella och det informella lärandet innehåller en pedagogik (Björklid, 2005). Inom 

lärandeforskningen ses lärande i relation till de olika sammanhang och de situationer som 

individen befinner sig i. Det uppfattas som ett kognitivt fenomen till en fråga om deltagande i 

en social praktik och ett fenomen som också är sinnligt och socialt.  

Miljöbegreppet tas i samma bok upp av Björklid som ett begrepp som omfattar såväl fysiska 

och sociala som kulturella egenskaper. Dessa egenskaper är alltid integrerade och svåra att 

separera. Vidare skriver hon att det finns objektiv och subjektiv miljö. Den första beskrivs 

som en fysisk verklighet som till exempel storlek, läge och samband mellan olika platser. Den 

andra beskrivs som den miljö som en individ eller en grupp individer upplever.  

Förskolemiljön är en av de första miljöer där ett barn möter det formella lärandet, där miljön 

är utformad och inriktad mot mål att sträva mot. Pedagogisk miljö uppfattas som både fysisk 

miljö och samspel mellan alla aktörer det vill säga mellan barn och vuxna och mellan barn. 

Vad som väntas ska hända i ett pedagogiskt rum är beroende av miljön, därför ska den vara 

speciellt designad efter barnens behov så att lärandet både stimuleras och utmanas. 

Delaktigheten är viktig i barns lärande, de ska delta i utformning och ändringar när det gäller 

den fysiska miljön. Den fysiska miljön ser inte likadan ut på alla förskolor, den utformas från 

individens behov. 

8.2 Utomhuspedagogik 

Grunden för utomhuspedagogiken utgår från våra sinnen och praktiska erfarenheter av 

verkligheten (Szczepanski, 2007:16).  Forskning visar att genom kontakten med naturen och 

genom att besöka olika naturplatser kan koncentrationen bli bättre och det omedelbara 

intresset ökar. Barn blir piggare och friskare och det uppstår mindre konflikter mellan dem.  

Människan mår bättre i en miljö som stimulerar positiva känslor. Idélösa miljöer är 

förkrossande för vår hälsa genom att de inte stärker känslan av sammanhang. Växlande 

organiska strukturer är därför att föredra framför de av människan utformade strukturerna. 
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Detta har belysts i en studie som genomfördes vid Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete 

med Karolinska institutet i Stockholm, Harvard University, International Academy for Design 

and Health samt University of Montreal Canada. (Szczepanski, 2007:22,23,24).   

En av de första vinsterna med att förlägga lärande till kultur- och naturmiljöer är att 

utveckling av kunskaper och förmågor sker i sammanhang där de i stor omfattning skall 

användas. Lärandet är i sina bästa stunder ett växelspel mellan erfarenhet och reflexion, 

mellan iakttagelser och teoretiserande samt mellan handling och tanke. Lärandet som grundas 

på egen påverkan och egna erfarenheter skapar direkt närhet mellan det situationella och de 

generella dragen hos kunskapen. Barn som går till skogen och tittar på småkryp lär sig inte 

bara något av skogen och dessa kryp, utan inser också att det finns ett samspel mellan 

organismer samt mellan organismer och omgivning (Dahlgren, 2007:48ff). 

Vidare skriver Dahlgren att utomhuspedagogiken ger möjligheter för ett lärande som 

orienteras mot helheter. Den fysiska verkligheten erbjuder naturligt nog många stunder till 

upplevelse av helheter, klassrumsmiljön är däremot en mindre övertygande omgivning för 

sådana erfarenheter. Utomhuspedagogiken är rimligen en plats för lärandet och utgör 

sannolikt ett innehåll för lärandet. Det är kanske viktigt att understryka att det är ett sätt att 

lära och att det är just där det ligger möjligheter att rekonstruera de naturliga förhållandena 

mellan kunskapens olika aspekter, mellan tanke och känsla och mellan plats och identitet. Det 

maximala lärandet kan möjligen utvecklas i växelspel mellan sinnlig erfarenhet och lärd 

bildning (Dahlgren, 2007:52). 

8.3 Kropp, rörelse och hälsa i förskolan 

Lärandet är ett brett begrepp som kan ses ur olika aspekter. Huvudpunkten i denna uppsats är 

att lyfta fram hur den fysiska miljön kan påverka barns lärande i en rullande förskola. Enligt 

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2010), lektorer i fysisk fostran som undervisar på 

förskolelärarutbildningen vid Högskolan i Oslo, har flera studier visat att annorlunda 

läromiljöer influerar olika på barns tänkande, hur de känner, tänker och handlar i situationer 

där uppgifterna handlar om att röra sig och att utföra uppgifter med kroppen. Vidare skriver 

de att en pedagogisk miljö utformas med hjälp av de möjligheter för lärande och lek som 

förekommer i barngrupper. Skickliga och rörliga lek- och lärarmiljöer ska skapas tillsammans 

med barnen. För att lyckas med detta måste förskolläraren tänka på olika faktorer som 

inverkar på den pedagogiska situationen, fysiska faktorer som till exempel rummets storlek 

och tillgång till material. Den andra faktorn är den sociala miljön i barngruppen som innebär 
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kommunikation och respekt mellan barnen och mellan barn och personal. Den tredje är den 

psykologiska faktorn som handlar om trygghet och självförtroende (Osnes, Skaug & Eid 

Kaarby, 2012:26,27). Lärande påverkas alltså av miljö både utomhus och inomhus där 

kroppen spelar en stor roll, rörelse och sinnena har en stor betydelse för lärandet. Barn som 

har tillgång till stora skolgårdar med natur i närheten är friskare, leker mer variationsrikt och 

har en bättre koncentrationsförmåga än barn som befinner sig i konstgjorda och mindre 

varierande utomhusmiljöer. Ett barns förmåga att kommunicera är förbundet till aktivitet och 

sinnesförnimmelser. Ett möte mellan plats och lärande är ett sätt att ge kunskap om vår 

livsmiljö, fysisk erfarenhet förbunden med känsla för närmiljö, dvs. en lokalhistorisk, 

ekologisk, social och fysisk koppling till det pedagogiska rummet (Szczepanski, 2008:58). 

Dahlgren anger att fysisk hälsa syftar mot kroppen och dess funktioner, hur vi lever när det 

gäller kroppsrörelse och kost. Den psykiska hälsan handlar om förmågan att tänka klart och 

sammanhängande. Den emotionella hälsan handlar om att kunna hantera olika situationer, att 

känna och uttrycka känslor. Den sociala och samhällsbetingade hälsan syftar mot relationer 

mellan människor och förmågan att ta hänsyn till känslomässiga och kroppsliga behov. Hälsa 

är alltså ett mångsidigt begrepp som inte bara definierar frånvaro av sjukdom.  

Det är viktigt att ge förskola/skola ansvaret att erbjuda fysiska aktiviteter inom ramen för hur 

verksamheter är utformade. Pedagogerna skall uppmärksamma hälso- och livsstilfrågor. I en 

miljö formad av fysisk aktivitet skapas trygghet och goda relationer där barn både påverkar 

och ansvarar för sin vardag och sitt lärande. En av de viktigaste frågorna kring hälsa är just 

kost och fysisk aktivitet. Barn äter fel och rör sig alldeles för lite. Därför ökar de i vikt vilket 

kan ge svåra konsekvenser i framtiden. Genom att bedriva en verksamhet baserad på 

utomhuspedagogikens budskap kan pedagogerna bidra till ändring av detta. Budskapen 

bygger på tre olika stolpar; kroppen sätter tanken i rörelse, den kroppsliga aktiviteten främjar 

hälsan och hälsa och lärande hör ihop (Dahlgren, 2007:12,13).  

Den fysiska miljön har stort inflytande för barns rörelser, den är avgörande för vilka 

möjligheter barnen får att leka, lära och hitta intressen som bidrar till deras utveckling. Därför 

är det fundamentalt att anpassa material och planering av tid och rum för att gynna frivillig 

lek och lärande (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012: 47). 
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8.4 Miljö som lärare 

”Det är lätt att glömma vilken betydelse miljön har för pedagogiken och kanske är det ändå 

svårare att förstå vikten av hur tiden organiseras” (Nordin-Hultman, 2004:50). Vidare skriver 

hon att miljö och material alltid har varit en central del av pedagogiken. Det förekommer en 

kulturell ram för hur en förskola ska vara inredd i Sverige och hur dagen ska se ut och 

planeras. Det har gjorts studier i förskolor utomlands där pedagogiska miljöer ser ut på många 

olika sätt vilket gör att det förmedlas många olika budskap.  

Pedagogiska rum säger något om vad ett barn är, bör vara och hur det barnet som är där skall 

uppfattas och bedömas. Barn skapar olika identiteter beroende av den miljön de befinner sig i. 

Den miljön kan skapa positiva identiteter där barn möter ett visst material som väcker deras 

intresse och då upplevs de som kompententa och initiativrika. Det kan också skapas negativa 

identiteter i andra miljöer där barn upplevs som okoncentrerade och passiva (Nordin-Hultman, 

2004:52). 

 

9. Empiriskt material och metod 

För min undersökning har jag valt att göra en empirisk studie, dvs att undersöka en del av 

verkligheten. Jag ska använda mig av kvalitativa intervjuer eftersom det härigenom kan 

komma fram informanternas tankar, egna erfarenheter, och känslor om det ämne som 

undersökningen bygger på (Dalen, 2007:11). Det passar min undersökning eftersom jag är ute 

efter pedagogernas tankar och reflektioner kring fysisk miljö på den mobila förskolan. Jag 

funderade också på att intervjua några barn och deras föräldrar men det skulle inte ge mig så 

mycket eftersom det är pedagogernas tankar kring miljö och hur detta påverkar barns lärande 

som jag söker svar på. I min undersökning ingår också en observation. Den gjorde jag en dag 

som jag åkte buss med dem. Det som jag observerade var själva miljön på bussen, hur den var 

anpassad för barnen och vilka redskap som fanns. 

Via mejl kontaktade jag förskolan som jag skulle åka till för att göra mina intervjuer och 

observationer och informerade dem om vad min undersökning rörde och vem jag var.  

9.1 Metoddiskussion 

Mitt val av metod grundades på att min undersökning är kvalitativ. En kvalitativ 

undersökning enlig Dalen (2207) har som mål att nå insikt och fenomen som rör personer och 
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situationer i deras verklighet. Vidare anger hon att ordet intervju betyder en utväxling av 

synpunkter mellan två personer som samtalar om ett tema. Denna metod tyckte jag passade 

min undersökning eftersom jag var ute efter pedagogernas tankar och funderingar, känslor och 

erfarenheter och tänkte att jag kunde få fram det genom intervjuer och samtal med 

pedagogerna. Min andra metod var observationer. Nackdelen i mitt fall med den metoden var 

att jag bara fick vara med en dag. Det var en kort tid att göra specifika observationer på men 

eftersom det rörde fysisk miljö som är beständig tyckte jag inte att det utgjorde några problem 

med det.  Vidare valde jag bort metoden med enkäter som kunde fyllas i och skickas tillbaka 

eftersom jag inte var ute efter några siffror eller statistik. Metoden med att sända enkäter med 

frågor till informanterna använde jag inte heller eftersom jag inte ville att de skulle ha 

möjlighet att förbereda svaren men framför allt för att jag ville ha en personlig kontakt med 

informanterna och ville kunna ställa följdfrågor. 

Jag hade funderingar på att intervjua barnen på förskolebussen. Mitt syfte med 

undersökningen var ju dock att få reda på pedagogernas tankar kring den fysiska miljön och 

inte hur barn upplever denna miljö varför barnens uppfattning inte var relevant för min 

undersökning.  

9.2. Etiska principer 

Jag har valt att följa de fyra etiska principer som Steffan Stukat, doktor i pedagogik, nämner i 

sin bok ”Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap” (2005). Dessa fyra är: 

Informationskravet; det innebär att informanterna ska meddelas om syftet med 

undersökningen samt hur resultatet ska användas. Jag har kontaktat förskolan och 

informanterna har fått en presentation av mig samt vad undersökningen handlar om. 

Samtyckeskravet; med det menas att informanterna själva kan bestämma om de vill delta i 

min undersökning. De ska kunna bestämma tid, plats och datum för intervjuerna. Genom att 

komma överens med informanterna innan intervjuerna uppfylls detta krav. 

Konfidentialitetskravet; vad det gäller konfidentialitetskrav ska man upplysa om rättigheten 

till anonymitet. Tystnadsplikt är en viktig punkt som vi bör informera deltagarna om. Jag har 

före intervjun pratat med informanterna om det. Jag frågade om jag kunde spela in dem och 

om de ville vara anonyma. Den förskolan som jag besökte är den enda rullande förskolan som 

just nu finns i Stockholm. Mina informanter ville inte vara anonyma och jag använder därför 

deras riktiga namn samt förskolans och avdelningens riktiga namn. 
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Nyttjandekravet; detta syftar mot att själva materialet endast ska användas inom forskning. 

Mina intervjuer och all data som jag har samlat in ska bara jag läsa, lyssna och använda och 

bara jag och möjligtvis min handledare ska lyssna på deras intervjuer vilket jag har informerat 

deltagarna om.  

 

10. Genomförande 

Första steget i undersökningen var att kontakta de förskolor som använder sig av 

förskolebussen. Jag skickade ett mejl med min presentation, vilken högskola jag studerar på 

och vilket program jag läser, samt syftet med arbetet. Efter detta talade vi i telefon och kom 

överens om en tid för besöket samt intervju. Jag intervjuade två pedagoger på förskolan och 

det tog cirka en timma per intervju. Frågorna syftade till att få så mycket information som 

möjligt om den mobila förskolan men också att få fram deras tankar kring den pedagogik de 

arbetar med.  

Dagen efter intervjuerna fick jag åka buss med dem för att se hur det fungerar i verkligheten. 

Personen som kör bussen är som en tredje pedagog och är den person som kan mest om detta 

projekt eftersom han har varit med från början. Honom intervjuade jag också den dagen under 

cirka en timme.  

Efter några timmar i skogen åkte vi tillbaka till förskolan, några barn blev hämtade direkt från 

bussen och andra fick gå tillbaka till förskolan. 

 

11. Resultat och Analys 

I följande avsnitt kommer jag att presentera förskolan som jag besökte samt informanterna. 

Senare kommer jag att redovisa mina intervjuer samt analysera dem med hjälp av teorier och 

tidigare forskning och göra min egen tolkning.   

11.1 Beskrivning av förskolan 

Förskolan Myran är en av Vårby Gårds äldsta förskolor. Den består av fem vanliga 

avdelningar samt bussen som är den sjätte avdelningen. Förskolan har en gård där barn har 

olika möjligheter till fri lek. Bussen används av storbarnsavdelningarna Ekorren och Solrosen 

varannan vecka. Mina observationer och intervjuer genomfördes på avdelningen Ekorren som 
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består av 22 barn mellan fyra och fem år och tre pedagoger. En av dem är fast i förskolan, det 

vill säga hon åker aldrig buss och därför intervjuade jag inte henne.  

 

11.2 Informanterna: 

Pedagog 1  

Sanna 1 arbetar på förskolan Myran, avdelning Ekorren och har arbetat som barnskörate i tio 

år. Sanna 1 har arbetat med den mobila förskolan från början och hon berättar att den idén 

lockade henne jättemycket eftersom hon tycker om natur och att åka till olika platser 

Pedagog 2 

Sanna 2 har arbetat fem år på förskolan Myran på avdelning Ekorren som barnskötare och har 

arbetat med den mobila förskolan i två år. Hon var vikarie på förskolan från början men hon 

trivdes bra och ville fortsätta jobba på förskolan. Förskolechefen berättade för henne om en 

ledig tjänst på bussen och hon tog den.  Sanna 2 berättar att hon inte var så intresserad i början 

eftersom hon inte visste vad det handlade om men när jobbet väl började tyckte hon om det. 

Busschauffören 

Mats har arbetat med den mobila förskolan från början och är mycket engagerad när det gäller 

barn. När Solveig Sunnebo kontaktade honom arbetade han som bussreparatör. Han åkte till 

Danmark med henne för att titta på de bussar som fanns där. När de kom tillbaka kontaktade 

de Scania i Södertälje och en karossfabrik i Norge. Dessa företag hjälpte till med tillverkning 

av bussen så att den kunde köras i Sverige. 

11.3 Hemvisten 

Genom mina intervjuer fick jag veta att på inneveckan är barnen på förskolan och dagen ser ut 

som en vanlig dag. Förskolan öppnar 06:00 och stänger 17:30 varje dag och alla barn som 

lämnas tidigt, även om det är bussvecka, äter frukost på förskolan. Hemvisten kallas det 

rummet där barnen är på bussveckan, det är som en avdelning fast med mindre yta. Barnen är 

där innan 09:00 och efter 15:00. Den ena veckan är de på avdelningen och den andra veckan 

är de på hemvisten och bussen.  
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11.4 Bussen 

11.4.1 Observation 1 

Bussen används som transportmedel under bussveckan. Den rullar mellan klockan 09:00 och 

15:00 varje dag och resorna blir nästan aldrig mer än 30 minuter långa. Även om bussen ses 

mer som ett transportredskap är den anpassad för att barnen ska kunna vara inne och 

genomföra olika aktiviteter och även äta lunch, frukt och mellanmål.  

För att komma in i bussen måste man gå upp för fyra trappsteg. Det första man ser när man 

kommer in är skohyllor och krokar där barn hänger sina kläder och en hylla där de ställer sina 

skor. Till höger i bussen är de flesta barnstolarna placerade och till vänster finns det fyra 

stolar och ett bord samt köket som består av diskbänk, spishäll och kylskåp. Bredvid köket 

finns en liten toalett och bredvid den finns ett litet utrymme där pedagogerna har olika påsar 

med jackor, extrakläder med mera. Det finns flera skåp där allt material ligger tillgängligt för 

barnen, det finns bland annat böcker, papper, pennor och olika spel. Bussen består av 22 

barnstolar med säkerhetsbälten, ett bord i mitten och fyra stolar runtom och två stolar med var 

sitt bord. Under bussen finns också ett förvaringsutrymme där det finns t.ex. pulkor, 

stjärtlappar, hinkar och spadar.  

Med på bussen finns två barnskötare och busschauffören. De åker till olika platser varje dag 

men återvänder också till de platserna av olika anledningar. De återkommer till de platser som 

barnen tycker mest om, de platser som inte kan ses på en dag eller till de platser där det finns 

en koppling med temat som det arbetas med. När det är inskolning åker de till samma plats 

under en hel vecka för att skapa trygghet hos nya barn, detta fick jag veta genom mina 

intervjuer. 

11.4.2 En dag med den mobila förskolan. 

Observation 2 

På måndag morgon befinner jag mig på parkeringsplatsen där bussen är och väntar på alla 

barn som ska åka till ”Lida”, ett skogsområde som ligger utanför Huddinge. Resan dit tar 

trettio minuter.  

Klockan 08:40 börjar alla gå in i bussen, en personal hjälper barnen med att ställa skor på 

hyllan och hänga upp sina kläder, barnen sätter sig på sina platser och den andra personalen 

lastar in maten som kommer från förskolans kök. Klockan 09:00 när alla barn ska vara på 
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bussen, kontrollerar personalen säkerhetsbältena, går genom närvarolistan och informerar 

barnen om vilken plats de ska åka till. Efter det åker vi i väg, busschauffören sätter på musik 

och både personalen och barnen ser väldigt glada ut. 

När vi kommer fram sitter alla barnen kvar på sina platser och med hjälp av personalen 

spänner de loss bältena. Barnen får sitta kvar i bussen den här förmiddagen, busschauffören 

fixar frukt och vi äter inne i bussen. När vi är klara med fruktstunden förklarar Sanna 1, en av 

barnskötarna dagens aktivitet. Barnen får instruktioner och börjar med aktiviteten. Klockan 

börjar närma sig elva när det är dags för att äta lunch. Barnen plockar undan, klär på sig, sätter 

på sig skorna och går ut från bussen. Vi går tillsammans till en stuga som finns i skogen där vi 

äter lunch och efter det är det sagostund. Mats berättar en spännande saga där alla barnen är 

tysta och sitter och lyssnar. Efter det får barnen möjlighet att återberätta sagan, berätta en 

annan eller sjunga om de vill. Några barn kommer fram och berättar spännande sagor och det 

första jag tänker på är att de är ovanligt modiga som vågar göra det.  Därefter gör vi 

toalettbesök och sedan går alla in i skogen för att leka, den här gången blev det fri lek. Barnen 

utnyttjade redskap som fanns i naturen som till exempel pinnar, kottar, grenar. De byggde 

kojor, klättrade i träd och lekte riddare m.m.  

Ungefär klockan 13:40 går alla tillbaka för att äta mellanmål inne i bussen, busschauffören 

fixar det och delar ut skorpor, mjölk, vatten, pålägg och frukt. Efter det sätter alla barnen sig 

åter på sina platser, spänner fast bältena, personalen kontrollerar och så början resan tillbaka 

till förskolan. Vi lyssnar på musik den här gången också, vissa barn somnar på vägen men de 

flesta håller sig vakna. Vi är framme klockan 15:00, några barn blir hämtade direkt från 

bussen och andra går tillbaka till förskolan till hemvisten och leker där. När alla började gå 

tillbaka tackade jag för mig och för att jag hade fått följa med och se hur en dag på den mobila 

förskolan såg ut. 

11.5 Intervjuer 

I den här delen av uppsatsen kommer jag att redogöra för mina intervjuer för att senare tolka 

och koppla det till tidigare forskning och teorier. Mitt material består av två intervjuer med de 

två pedagogerna som arbetar på den mobila förskolan och en intervju med busschauffören, 

som presenterades ovan under rubriken Analys och Resultat.  
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11.5.1 Pedagogernas tankar kring den fysiska miljön inomhus och utomhus 

En av mina frågor var hur den fysiska miljön i bussen var anpassad utifrån barns behov. 

Pedagogerna var överens om att bussen är väl anpassad och utrustad med samma material 

som kan finnas på en vanlig förskola  

”Vi har papper, pennor, målarfärg, lim, sax, böcker, pussel, memory allt som finns inne på 

förskolan finns även inne i bussen” Sanna 2 

Vi var inne på vilka aktiviteter de gör när de är i bussen och ute på olika platser. De arbetar 

temainriktat och det är så de väljer bland de platser de åker till.  

 ”Just nu så jobbar vi med Snövit och de sju dvärgarna och då åker vi till de platser där det 

finns en koppling. Men platserna väljs också beroende på vädret, vi gör en planering för hela 

veckan, men om vädret inte funkar så byter vi platser. Barn är delaktiga, de får välja bland de 

platser vi ska åka till” Sanna 1. 

”Vi väljer platser utifrån tema, just nu är det Snövit, då blir det mycket skog och slott. Vi ska 

åka till Skansen för att titta på olika djur” Sanna 2. 

Analys och kommentarer: 

Pedagogerna upplever att miljön i bussen är välanpassad för barnen och att de kan genomföra 

olika aktiviteter med hjälp av pedagogerna eller tillsammans med andra barn.  

Detta kan kopplas till det som Vygotskij enlig Säljö benämner proximal zon, teorin syftar mot 

att vi människor alltid är i förändring och alltid har möjligheten att utvecklas och lära oss nya 

saker när vi är i kontakt med andra människor och samspelar (Kroksmark, 2003). Vygotskij 

skiljer mellan fysiska och psykologiska redskap. Dessa artefakter kan vara fysiska som 

pennor, papper, bilar och så vidare och de psykologiska artefakter är de som vi använder för 

att kommunicera, där språket är det viktigaste redskapet. Människan drar nytta av de 

redskapen och när hon har lärt sig att hantera dessa utvecklas hon som en delaktig 

sociokulturell varelse i samhället. Barnen är i kontakt med pedagogerna och andra barn hela 

tiden. De genomför olika skapande aktiviteter i bussen med hjälp av det material som finns. 

Barnen sitter i små grupper och arbetar vilket gör att de har ett utbyte med varandra, vilket i 

sin tur bidrar till att de blir sociala varelser. 
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Pedagogerna arbetar utifrån ett tema. Inneveckan jobbar de inne på förskolan så mycket som 

möjligt. Veckan efter när de åker buss arbetar de med samma tema inne i bussen och ute på de 

olika platser de åker till för att hitta en koppling till verkligheten. Detta arbetssätt kan man 

koppla till utomhuspedagogiken eftersom den utgår från våra sinnen och praktiska 

erfarenheter av verkligheten (Szczepanski, 2007:16). Temat just nu är sagan om Snövit. Då 

åker de och tittar på ett slott för att uppleva det och se hur det ser ut i verkligheten eller så 

åker de till en djurpark för att se alla de djuren som Snövit träffade i skogen.  

Kopplingen till läroplanen anser jag vara den viktigaste aspekten för denna verksamhet 

eftersom det är det dokument som pedagogerna har som utgångspunkt för sina aktiviteter. 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sitt intresse för naturen samt sitt kunnande 

om olika växter och djur samtidigt som den ska ge möjlighet till en öppen, innehållsrik och 

lockande miljö som väcker barns nyfikenhet och lust att lära (Skolverket läroplanen, 2010). 

Detta anser jag uppfylls i den mobila förskolan eftersom den erbjuder både innehållsrik 

innemiljö och utemiljö. 

11.5.2 Hur påverkas barn av dessa olika miljöer? 

En viktig fråga som jag själv har funderat mycket över är hur barn påverkas av dessa 

miljöbyten. Är det positivt eller negativt? Upplever pedagogerna att barns beteende förändras 

mycket på inneveckan i jämförelse med bussveckan? Pedagogerna har en uppfattning att 

barnen trivs i den miljön och att de bara påverkas positivt.  

”Barnen är mer lugna när vi åker buss, vi använder pratrösten, eftersom det är 22 barn på 

bussen och ljudet kan bli högt. Vi brukar säga att vi pratar med små bokstäver.  

Barn påverkas bara positivt av miljöbyte, de brukar fråga - när ska vi åka buss? - när ska vi 

vara inne på förskolan?  Barnen säger att de vill vara inne på förskolan för att leka. Vi gör 

andra aktiviteter när vi är inne än när vi åker buss men allt som görs inne kan göras ute” 

Sanna 1. 

”Barn påverkas positivt av dessa olika miljöer. Först tänkte jag att det kunde vara jobbigt. 

Men nej, de lär sig jättemycket, de tar in väldigt mycket tycker jag.  Det enda som ändras är 

en personal annars är det alltid jag och Sanna 1. Jag tror att om det skulle bli en annan 

personal då tror jag att de skulle bli lite osäkra. De känner ingenting, de trivs i miljön” Sanna 

2. 
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Analys och kommentarer 

Pedagogerna upplever inget negativt med miljöbyte och tycker att barn beter sig på samma 

sätt. Tillsammans med busschauffören har pedagogerna skapat en trygg miljö där barnen trivs 

och mår bra. Detta är en av förskolans uppdrag som tas upp i läroplanen, förskolan ska inte 

bara stimulera barns utveckling och lärande utan också erbjuda trygghet (Skolverket, 2010). 

På den mobila förskolan upplevs barnen som trygga och lugna individer som är nyfikna och 

vill lära sig nya saker. De skiljer på dessa olika miljöer och vet att det finns olika aktiviteter 

som kan genomföras inne på förskolan, inne på bussen och utomhus. 

11.5.3 Mobil pedagogik, vad är det? 

En central fråga i mina intervjuer handlade om mobil pedagogik. Vad den grundas på och om 

det finns några teoretiska utgångspunkter.  

”Grundidén från första början var att barn blir mer och mer överviktiga, (nu pratar jag så som 

Solveig brukar säga); vet mindre och mindre om saker som finns runt omkring deras 

omgivning, de är oftast bara på samma ställe. Om du kommer från Vårby gård då är du i 

Vårby gård alltså folk blir mer och mer bekväma i sitt område. Den här bussen skulle kunna ta 

barnen till många olika ställen som de normalt sätt inte annars besöker plus att hon tyckte att 

pedagogernas jobb också blev samma sak varje dag och då tänkte hon också att det här blir ett 

nytt äventyr varje dag, som de inte annars besöker. Den här är ett nytt äventyr varje dag även 

om vi återkommer till olika platser som till exempel olika museum så att barn får någon slags 

begrepp om vad det handlar om” Mats. 

”Vi kallar oss för ut och njut. Till exempel ur och skur, de är ute oavsett väder men vi är ute 

och njuter och då innebär det att våra aktiviteter och platser bestäms av väder och rusk. Är det 

så att det är snöstorm då väljer vi att inte åka ut, då åker vi till museum istället” Sanna 1. 

”Det var ju chefen som grundade hela pedagogiken, det är bara för att man ska kunna göra 

mer saker än det som man gör på förskolan, för att kunna utveckla den biten mer” Sanna 2. 

Analys och kommentarer 

Mobil pedagogik ses som ett komplement till den vanliga förskolan, pedagogerna som arbetar 

i den mobila förskolan har inte fått specialutbildning inom den pedagogiken. Mobil pedagogik 

kan jämföras med utomhuspedagogik eftersom bussen används som ett transportmedel och 



 
 

23 
 

grundidén är att bedriva så lite verksamhet som möjligt i bussen, därför är barn i stort sett ute 

på olika platser hela tiden.  

Detta kan bidra till att barn är friska mer, har bättre koordinationsförmåga och grovmotorik. 

Lärande påverkas alltså av miljö både utomhus och inomhus där kroppen, rörelserna och 

sinnena har en stor betydelse för lärandet. Att ha kontakt med naturen och tillgång till stora 

gårdar ger som resultat friskare barn som leker mer variationsrikt och har en bättre 

koncentrationsförmåga än de som befinner sig i mindre varierande miljöer. (Osnes, Skaug & 

Eid Kaarby, 2012) 

11.5.4 Varför inte bara bussen? 

I andra kommuner där det finns mobila förskolor, finns det inte den varianten som de har på 

förskolan Myran, nämligen att åka buss varannan vecka. Det medförde att jag började undra 

varför de har gjort det på det sättet. Är det så att pedagogerna upplever några hinder med den 

mobila förskolan och att det inte går att bedriva bara en sådan verksamhet?  

”Från början var det bara en grupp som åkte iväg men eftersom man inte hann så mycket med 

dokumentation för man åkte buss hela tiden kunde man inte sitta framför datorn, följa barnens 

lärande och utveckling. På inneveckan då hinner man dokumentera och när man åker buss då 

kan man ta kort” Sanna 1. 

”Det enda hinder som jag kan komma på är när kläderna blir blöta att man inte kan torka dem 

men vi brukar gå ut på eftermiddagen. Dokumentation sker på inneveckan, bussveckan tar vi 

en massa kort och gör massa saker” Sanna 2. 

”Det här sättet som vi jobbar på nu är det bästa tycker jag. Pedagogerna har fått respons från 

skolan att det går bättre nu för de barnen som har gått här. Sedan har vi även haft en kvinna 

som gjorde en forskning om hur barn påverkas av denna miljö.  

Hon koncentrerade sig på språket, det hon kom fram till var att de barnen som går hit var 

tvungna att använda språket eftersom vi går ut, de måste sätta ord på saker om de vill ha 

någonting. Barnen som var här de pratade med längre meningar och använde mer annorlunda 

ord mot vad de använder inne. Hon menade att de ett fick större ordförråd” Mats. 
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Analys och kommentarer: 

Anledning till den varianten är i princip för pedagogernas skull eftersom dokumentationen 

inte kan ske på samma sätt som det görs när de är inne på förskolan. Den varianten har 

bidragit till att barn utvecklas mer eftersom de har tillgång till pedagogiska rum inne på 

förskolan och i bussen där barn möter det formella och det informella lärandet. Det informella 

lärandet kallas allt som vi människor lär oss utanför förskola/skola. Formellt lärande sker i 

skola/förskola och båda innehåller en pedagogik (Björklid, 2005).  Den mobila förskolan 

erbjuder formellt lärande inne på förskolan och inne i bussen, där pedagogerna utformar olika 

rum för att skapa en pedagogisk miljö. Det informella lärandet sker utanför förskolan, när 

barn åker buss till olika platser tillsammas med pedagogerna för att uppleva en del i 

verkligheten som de lever i. Detta är ett bra komplement till den vanliga förskolan som stödjer 

barns lärande.   

Hinder som förekommer är mer praktiska men ingenting som påverkar barns lärande och 

deras utveckling enligt pedagogerna. De har en positiv inställning till den mobila förskolan 

och trivs mycket bra med den här varianten eftersom de hinner dokumentera. Dokumentation 

är ett måste i förskolevärlden eftersom pedagogerna genom det följer barnens utveckling och 

lärande.  

11.5.5 Pedagogernas tankar kring barns utveckling och lärande 

Pedagogernas tankar kring barns lärande har varit positiva, både Sanna 1 och Sanna 2 anser 

att barn har andra upplevelser än på en vanlig förskola. De anser att målen i läroplanen vad 

det gäller barns lärande kan uppfyllas mycket lättare med mobil pedagogiken som inriktning. 

Pedagogerna har också berättat att de äger sin tid, de kan återkomma till olika platser där barn 

får möjligheten att utforska i sin egen takt. 

”När man åker iväg på en vanlig förskola då åker man en gång per termin men med den 

mobila förskolan har man möjlighet att åka varje dag till olika platser. Åker vi till museum, då 

kan vi åka tillbaka varje dag den veckan och se den i barnens tempo. En vanlig förskola åker 

dit en dag och måste tillbaka, de brukar inte återkomma samma vecka, det blir ett 

stressmoment.  

Barn utvecklas inte på samma, sätt de utvecklas mer, de får mer möjligheter än de som går på 

en vanlig förskola ” Sanna 1. 
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”Miljön i bussen, det är bra, det är ingenting som ska ändras, barn har samma möjligheter. Det 

är lättare att ta sig till olika platser och man ser så mycket hela tiden, man lär känna 

Stockholm mycket mer. När vi går till ”Lida” till exempel så finns det olika stigar och på 

dessa finns det olika siffror då brukar vi fråga barnen: vad är det för siffra? Då svarar barnen 

1, då ber vi dem gå och hitta en kotte till exempel. Vi har samling i skogen, vi arbetar med 

språk också” Sanna 2. 

”Vissa saker kan man förverkliga genom att åka till olika platser, inne kan man titta på boken 

om djur, sedan åka till djurparken eller så kan man titta på böcker om båtar och skepp inne på 

förskolan och sen åka och se hur stor en båt är” Mats 

Analys och kommentarer 

Läroplanen är grunden för hur pedagogerna ska planera sina aktiviteter på bästa sätt så att de 

uppmuntrar barns lärande. Att arbeta med olika ämnen på förskolan är ett krav som 

pedagogerna inte får glömma. Språk och matematik är en del i vår vardag vilket gör att 

pedagogerna arbetar hela tiden med det. Platsen för det har ingen betydelse, det kan vara inne 

i bussen, i skogen, inne på förskolan, i en park eller när de sitter vid matbordet. Dessa är 

viktiga punkter som tas upp i läroplanen där ett krav är att barn utvecklar sin matematiska 

förmåga att förstå och föra resonemang samtidigt som barn ska uppleva att det är roligt och 

meningsfullt att lära sig nya saker (Skolverket, 2010).  

Pedagogerna upplever att den mobila förskolan i förhållande till den vanliga förskolan ger 

barn flera möjligheter. Utomhuspedagogiken märks i pedagogernas sätt att arbeta, de 

använder sig av material som finns i naturen och försöker när de är på utflykt eller utomhus 

att utnyttja det. Ibland tar de med sig saker som till exempel hinkar, spadar, pulkor på vintern 

eller målarfärg för att måla ute på sommaren.  

Pedagogerna strävar efter att erbjuda barnen möjligheter att uppleva saker med alla sinnen på 

egen hand och att uppfatta verkligheten genom att vara en del i den. Lärandet som grundas på 

egen påverkan och egna erfarenheter skapar samband mellan den specifika och den generella 

kunskapen (Dahlgren, 2007). När barn exempelvis går till skogen och tittar på olika sorters 

träd lär de sig inte bara något av skogen och dessa träd utan inser också att det finns ett 

samspel mellan levande varelser i skogen och naturen, då sker den processen från det 

specifika till det generella. Naturområden är en lärorik miljö där barn inte behöver material 

som har tillverkats av en människa, det finns mycket att göra och hitta på i en skog. Detta 
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utvecklar fantasin och kreativiteten hos barn och bidrar väldigt mycket till språkutvecklingen, 

vilket är en av förskolans uppdrag enligt Läroplanen (2010). Ett tydligt exempel är när barn 

bygger en koja av pinnar och grenar och annat naturmaterial som de hittar i skogen. Samtidigt 

som de bygger berättar de sagor om vem som ska bo där, var någonstans de befinner sig, hur 

de ska göra för att skaffa mat och så vidare.  

  

12. Sammanfattning 

Syftet med min uppsats var att undersöka hur pedagogerna tänker kring den fysiska miljön i 

en mobil förskola och hur de anser att den påverkar barns lärande. Genom mina observationer 

som gjordes i förskolebussen samt svaren som jag fick från intervjuerna med pedagogerna kan 

jag konstatera att den mobila förskolan är en välplanerad och välstrukturerad verksamhet som 

borde utvecklas ännu mer i Sverige. Den dagliga verksamheten präglas av ordning och reda 

samt ett stort säkerhetstänk vilket arbetslaget ansåg vara viktigt för en fungerande 

förskolebuss. Bussen är anpassad för barn mellan ett och fem år men pedagogerna har en åsikt 

om att större barn har bättre nytta av den mobila förskolan än mindre. Därför är det bara 

storbarnsavdelningar som åker buss varannan vecka, det vill säga barn mellan tre till fem år 

 

Fördelar och nackdelar 

Genom intervjuer med arbetslaget på bussen och observationer, teori och tidigare forskning 

har jag kommit fram till att det finns väldigt få nackdelar med den mobila förskolan.  

Hinder som mina informanter upplever är endast pedagogisk dokumentation och kläderna på 

vintern eftersom de blir blöta och bussen inte har torkkapacitet. Personligen upplevde jag 

bussen lite trång och att det var lite besvärligt att få plats med allt som måste finnas i bussen. 

När vi kommer till barnen tycker både och busschauffören och jag att placeringen i bussen 

borde göras om. Det är svårt att nå alla när man pratar i bussen speciellt de som sitter längst 

bak eftersom det finns en vägg mellan dem och resten av barnen. Dock bör man betänka att 

detta är den allra första bussen och att de andra kan se annorlunda ut.  

De största fördelarna med just denna variant av den mobila förskolan är att barn har möjlighet 

att uppleva både inne- och utemiljön på ett annorlunda sätt vilket bidrar till deras lärande. De 
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hälsomässiga fördelarna är många, dessa barn håller sig friska nästan hela året och de rör sig 

mycket. Pedagogerna kan bidra till ändringar vad det gäller kost och motionsvanor genom att 

bedriva en verksamhet baserad på utomhuspedagogikens budskap. Budskapen bygger på tre 

olika stolpar: kroppen sätter tanken i rörelse, den kroppsliga aktiviteten främjar hälsan och 

hälsa och lärande hör ihop (Dahlgren, 2007:12,13).  

I boken Mobil pedagogik (2009) skriver Solveig Sunnebo att en av nyttorna med 

förskolebussen är att pedagogerna är tillgängliga för barnen och inte för organisationen när de 

är ute och åker buss. I praktiken upplevde jag att busschauffören är den personen som ger 

möjligheten till pedagogerna att vara nästan 100 % närvarande för barnen. Hans uppgift är 

mer praktisk genom att han sköter alla praktiska saker som pedagogerna annars gör i en vanlig 

förskola. Han tar hand om lunch, mellanmål, städar i bussen, ser till att allt fungerar som det 

ska medan pedagogerna genomför aktiviteter med barnen. Detta bidrar också till att barn och 

pedagoger lär känna varandra mycket bättre och då skapas trygghet. 

Jag tycker att det är väldigt givande för barn att få möjligheten att vara utomhus i kontakt med 

naturen. Barn som går på en mobil förskola eller på en ur- och skurverksamhet har chansen att 

åka och se olika platser som de annars inte åker till. En av mina informanter berättade på 

intervjun att oftast så gör man saker i det området man bor, till exempel om man kommer från 

Huddinge så rör man sig i Huddinge. Den mobila förskolan ger möjligheten att åka till olika 

platser utan att drabbas av en massa trafik och stress för att komma till den plats man vill 

besöka.  

Genom att besöka skog, museer, biblioteket, ett slott, ett naturreservat eller en bondgård bland 

annat, kan barnen komma i direkt kontakt med djur och växter och uppleva verkligheten så 

som den är. Barn får bättre kunskap om sin närmiljö och får bättre förståelse för olika 

begrepp. Pedagogerna upplever att barn lär sig bättre och mycket snabbare genom att vara ute 

och delta i olika aktiviteter. De försöker hitta en koppling mellan det som görs inne på 

förskolan och det som skall göras ute. De kan till exempel titta på en bok om svenska djur och 

veckan efter åka till Naturhistoriska muséet eller Skansen för att förverkliga teorin.   

Under bussveckan försöker pedagogerna hitta en koppling till det tema som de arbetar med, 

då har barnen chansen att se andra fysiska miljöer och de kan utforska sin omvärld. Detta 

upplever jag som en klar fördel med just den här förskolan med den typen av växling mellan 

den mobila förskolan och en vanlig förskola.  
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Fysisk miljö 

Den andra frågan syftade till pedagogernas tankar kring den fysiska miljön i bussen och hur 

det påverkar barns lärande. Pedagogerna upplever att den fysiska miljön i bussen är 

välanpassad för barn och att det inte kunde varit bättre. Vissa saker skulle de vilja ändra som 

till exempel gardiner och färger på väggarna, men det är inget relevant för barns utveckling 

och lärande. Den miljö som har stor påverkan för barn i den mobila förskolan är utemiljön. 

Enlig mina informanter utvecklas barnen mycket mer eftersom de ser och upplever så mycket 

annat än andra barn 

På förskolan Myrans avdelning Ekorren har barn ett varierat material vilket gör att den fysiska 

miljön väcker barnens intresse för att lära sig nya saker. Inte nog med innemiljön utan 

varannan åker de buss där miljön är välanpassad för barn och växlas med utemiljön.  

På inneveckan då barn befinner sig på förskolan, arbetar pedagogerna utifrån tema och 

genomför aktiviteter inne. Det har skapats olika rum där barn kan genomföra olika aktiviteter. 

Det finns dokumentation på väggarna så att barn kan följa sin egen utveckling. Nordin-

Hultman, (2004) anser att barn påverkas av den miljön de befinner sig i, de kan skapa positiva 

identiteter i mötet med ett intressant material där de upplevs som kreativa och kompetenta.  

Sanna 1 berättar att barnen är mer lugna när de åker buss och att de lär sig mer än vad andra 

barn som går på en vanlig förskola gör. Detta anser jag är på grund av den varierande miljö 

som påverkar barn så att de kan skapa dessa positiva identiteter. 

Pedagogerna upplever att barnen mår bra av dessa olika miljöer och att de utvecklas ännu mer 

samt att de är mycket friskare och lugnare under bussveckan. Forskning har visat att barn som 

är i kontakt med naturen har bättre koncentration, blir piggare, friskare och det uppstår mindre 

konflikter mellan dem. En miljö som stimulerar positiva känslor är optimal för vår hälsa 

eftersom de stärker känslan av sammanhang (Szczepanski, 2009). Med detta menas att miljön 

ska vara stimulerande och att pedagogerna kan skapa pedagogiska rum inne som bidrar 

mycket till barns lärande men att vara ute har många fördelar speciellt vad det gäller hälsa. 

Om jag kunde göra om undersökningen skulle jag åka till andra kommuner för att observera 

hur de bussarna är designade och hur den fysiska miljön är utformad. I mina intervjuer skulle 

jag lägga till fler frågor kring hälsa, motion, kost och rörelse för att kunna göra en bättre 

koppling till teorier samt tidigare forskning. Jag anser dock att mitt syfte är uppnått och att jag 

har besvarat frågeställningarna.  
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Reflexioner 

Personligen tycker jag att den mobila förskolan är en spännande plats som ger möjlighet till 

utveckling och lärande baserad på en mobil pedagogik. Den pedagogiken erbjuder barnen 

konkreta miljöer istället för färdigutformat material (Hellman & Sunnebo, 2009).  

Uppsatsen kanske kan vara till nytta för någon som funderar på att starta en mobil förskola. 

Den kan väcka tankar om hur den miljön kan förbättras även om pedagogerna upplever att 

den fysiska miljön i bussen är anpassad utifrån barns behov. Som sagt har inte jag varit i 

andra kommuner eller åkt med andra nyare bussar. Jag utgår från det jag såg och jag tycker att 

placeringen av barnen inte var optimal. Även om bussen är utrustad med material och är 

anpassad till barn så skulle jag försöka att förbättra miljön så att den inspirerar barn ännu mer 

även om själva iden är att inte bedriva så mycket verksamhet i bussen.  

Framtida forskning 

I en framtida forskning kunde man undersöka hur det går för dessa barn i skolan, eftersom de 

är vana att vara ute så mycket och att få en annan typ av möjligheter än vad skolan och ett 

klassrum kan erbjuda. 
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