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Bakgrund 

Samhällsutvecklingen har gett upphov till en rad förändringar inom utbildningssystemet, där 

vi gått från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle. Det har sedan 1900-talet skett ett 

flertal förändringar inom skolväsendet angående styrningen av skolan. Från en centralstyrd 

skola har ansvaret förskjutits till kommunen. Införandet av skolpengen och fria skolvalet har 

även öppnat upp för marknaden att inrätta skolor drivna av privata aktörer. Det fanns även en 

tro på att dessa reformer skulle bidra till en ökad integration. Resultatet blev istället det 

motsatta, det vill säga en ökad segregation som idag är större än någonsin, och där 

socioekonomiska grupper idag är uppdelade. Likvärdigheten har i relation till denna 

problematik försämrats då kvaliteten varierar mellan skolformerna. Ett verktyg för att stävja 

denna utveckling och som är ett intressant koncept för att verka kompensatoriskt är den 

mobila förskolan som har en buss som resurs för att erbjuda barn ökade samhälls- och 

kulturupplevelser.   

 

Syfte 

Syftet är att undersöka hur pedagogisk personal på mobila förskolor anser att de arbetar med 

det kompensatoriska uppdraget ur ett likvärdighetsperspektiv.  

 

Metod 

I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsansats med halvstrukturerade 

intervjuer som undersökningsredskap. Sammantaget har fem intervjuer genomförts. Det 

teoretiska ramverket utgörs av klassteori. 

 

Resultat 

Mobila förskolan utmärker sig som en plattform där ökade möjligheter för integration kan 

uppnås genom det upplevelsebaserade lärandet. Mobila förskolan är särskilt prioriterad i 

utsatta områden, då det har visat sig att dessa områden är mer resurskrävande. Detta innebär 

ökade krav på en kompensatorisk verksamhet där resultatet visar att mobila förskolan är ett 

sätt att motverka sociala klyftor, samt ge ökade förutsättningar för barn i socialt utsatta 

områden. Det bör även tilläggas att mobila förskolan inte bara är ett verktyg för socialt utsatta 

områden utan kan användas i andra syften för att öka barns möjligheter till upplevelser och 

möten med sin omvärld, vilket kan vara starten i det livslånga lärandet.   
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1. INLEDNING 
 

Det kompensatoriska uppdraget innebär att förskolan/skolan skall kompensera för brister i 

hemmet, där extra resurser skall ges till resurssvaga barn som exempelvis en familj utan 

studievana eller språksvårigheter. En fungerande förskola leder till likvärdiga uppväxtvillkor 

där förskolan kompenserar och kompletterar för brister i hemmet. Enligt Läroplanen för 

förskolan står det att förskolan skall komplettera hemmet och därmed skapa bästa 

förutsättningar för att alla barn skall utvecklas (Lpfö98 rev 16, s. 13). Samtliga skolformer 

skall vara av en likvärdig, integrerande, kompenserande och kompletterade institution. Trots 

detta krav står skolan idag inför stora utmaningar där segregationen och de sociala klyftorna 

ökar (Bunar och Sernhede 2013 s. 15). 

 

Förskolan och skolan skall vara en social och kulturell plats där barn/elever från olika sociala 

och kulturella miljöer möts och tillbringar tid (Bozarslan 2010, s. 9). Alla ungdomar har en 

kapacitet att utvecklas och bli goda samhällsmedborgare oberoende av uppväxtvillkor. 

Förskolor och skolor i förorten utmålas ofta av media som problemskolor. Det kan handla om 

låg kvalitet, outbildad personal eller brister i barnens arbetsmiljö (Bunar och Sernhede 2013, 

s. 20). Barn och ungdomar i förorten har samma drivkraft och kapacitet som ungdomar från 

mer välbeställda områden. Att inte se möjligheterna hos dessa ungdomar innebär en stor 

förlust för samhället.  Varje ungdom som hamnar i utanförskap är inte bara en utgift för 

samhället utan även en förlorad potential. Viktigt att skolan är en plats där individen fostras 

till självständighet.  

 

Mot bakgrund av ovanstående och med ett särskilt intresse för förskolans kompensatoriska 

uppdrag vill vi i denna studie undersöka den så kallade mobila förskolan. Den mobila 

förskolan är inrättad för att ge barn som bor i utsatta områden, och andra barn i andra 

områden en möjlighet att besöka olika miljöer och få nya upplevelser. Den är vidare en viktig 

funktion för att motverka den sociala ojämlikhet som finns på en strukturell nivå och stärka 

likvärdigheten. Ojämlikheten hotar både demokratin och den ekonomiska samhällsgrund som 

samhället vilar på. Följaktligen blir förskolans roll för barnens framtid en viktig fråga att lyfta 

för barns framtida skolgång. Som tidigare nämnt är detta ytterst viktigt för att alla barn skall 

få samma förutsättningar och en stabil grund i sitt livslånga lärande.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogisk personal på mobila förskolor anser 

att de arbetar med det kompensatoriska uppdraget ur ett likvärdighetsperspektiv: 

 

1) Hur uppfattar respondenterna innebörden av det kompensatoriska uppdraget? 

 

2) Vilken betydelse har bussen som pedagogiskt verktyg i mobila förskolor? Vilka 

resurser används i mobila förskolan? 

 

3) Vad utmärker en mobil förskola i jämförelse med en fast förskola? 

 

1.2 Begreppsdefinition  

 

Studien handlar om mobila förskolor.  För att förstå uppsatsen ges en förförståelse och en 

redogörelse av den mobila förskolan.  

 

Mobila förskolan har en buss som verktyg. Grundaren för den mobila förskolan heter Solveig 

Sunnebo. Hennes tanke med mobila förskolan handlade om att ge barn som bor i förorten en 

möjlighet att upptäcka sin närmiljö. Den första mobila förskolan startades 2007 och drivs 

numera i både kommunal och privat regi.  

 

Bussen är utformad på olika sätt för att efterlikna den miljö som finns i den fasta förskolan.  

Det finns en myshörna i bussen som barnen använder för att läsa böcker. Det finns även en 

toalett, skötbord, kylskåp samt förvaringsutrymmen för barnens kläder. I bagageutrymmet 

finns även material som pedagogerna kan ta med sig till de olika utflykterna.  

 

Det finns två barngrupper som turas om att vara på den fasta förskolan och mobila förskolan. 

Varannan vecka är ena barngruppen kvar på den fasta förskolan medan andra gruppen är ute 

på äventyr. Pedagogerna gör en riskbedömning på varje miljö. 

 

Bussen är redo för avfärd klocka 8:30 efter frukost. Under bussresan berättar pedagogerna för 

barnen vad dagens destination blir och samtalar kring detta. Barnen är tillbaka på 

samlingsplatsen kl. 15:00 (Hellman & Sunnebo 2009, s. 20). 
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2. BAKGRUND 
 

I följande kapitel presenteras och redogörs för tidigare forskning. Inledningsvis ges en 

historisk återblick över förskolan och skolans framväxt. Vidare presenteras begreppen 

likvärdighet och kompensatoriskt uppdrag. Efterföljande avsnitt beskriver den mobila 

pedagogik som denna studie särskilt vill uppmärksamma. Förskolan har en betydelsefull 

funktion i barns utveckling och lärande. Ett avsnitt beträffande mobila förskolans roll för 

barnens senare skolgång avslutar detta kapitel.  

 

2.1 Historisk tillbakablick 

Förkolan är en skolform och det första mötet med det svenska samhället. Det finns i dagsläget 

en uppdelning inom skolväsendet där vissa elever går på kommunala skolor och vissa väljer 

de privata alternativen. Detta kan resultera i att elevernas grundförutsättningar varierar. 

Skolvalets konsekvenser kan resultera i en bristande likvärdighet i och med att alla skolor 

arbetar på olika sätt. För att motverka den minskade likvärdigheten inom skolan är det viktigt 

med förebyggande arbete i ett så tidigt skede som möjligt i livet. Därför har skolan lyfts fram 

och i synnerhet skolutvecklingen under 1990-talet för att få en konkret uppfattning av 

styrningen i skolan och hur ansvaret förflyttats från staten till kommunerna. Det är viktigt att 

tala om skolan för att få förståelse för hur viktigt det är att arbeta med det kompensatoriska 

uppdraget i förskolan. Detta innebär att förskolan som skolform är en viktig del i 

likvärdighetsuppdraget och blir i detta avseende tätt sammanflätad med resten av skolan. 

 

2.1.1 Förskolans framväxt 

Förskolans framväxt och dess inspiratörer har sin utgångspunkt i 1800-talet. Under denna tid 

bedrevs barnomsorg i olika former och i blygsam omfattning. I samband med 

industrialiseringen och urbaniseringen flyttade människorna från landsbygden in till städerna 

för att yrkesarbeta och försörja familjen. Detta innebar ett behov av barntillsyn och därmed 

växte olika institutioner för barnomsorg fram då många barn var utan tillsyn. För att lösa 

problemet initierades barnkrubban för fattiga mödrars barn. Det var endast en liten skara av de 

utsatta barnen som fick plats på barnkrubborna. Verksamheten var så att säga behovsprövad 

och för att gå i barnkrubban behövdes ett intyg från fattigvården. Barnkrubborna bedrevs av 

stiftelser och bekostades genom olika donationer från filantroper. Denna verksamhet mötte 

stor motstånd från bland annat arbetarrörelsen som menade att ansvaret borde förskjutas till 

samhället, som skulle stödja barn som behöver hjälp (Korpi 2012, s. 10).  

 

En annan typ av verksamhet växte fram i Sverige med influens från Tyskland. Det var 

barnträdgårdar som var inspirerad av Fröbels pedagogik och filosofi. Miljön skulle vara en 

anpassad miljö där barn utvecklas och växer. Verksamheten drevs utifrån ett pedagogiskt 

syfte och i denna verksamhet gick endast barn från välbärgade områden. Innehållet i 

verksamheten byggde på lek och skapande, där olika material användes för att konstruera och 

experimentera efter eget intresse. Folkbarnträdgården startades med initiativ från systrarna 

Ellen och Maria Moberg år 1904 i Norrköping.  Systrarna var pionjärer och har haft en stor 

betydelse för utvecklingen av förskolan.  Folkbarnträdgården riktade sig till alla barn oavsett 

social klass. Ambitionen med verksamheten var att förebygga växande samhällsklyftor. 

Barnkrubborna och barnträdgården kan ses som starten till senare daghem och lekskolor. Med 

dessa idéer kring pedagogisk filosofi och fattigvård kommer senare den svenska förskolan 

växa fram (Korpi 2012, ss. 11-15).  
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1900-talet var de århundrade barns rättigheter synliggjordes, förskoleverksamheten 

utvecklades, barns perspektiv och barns röster kom att framträda och betonas ännu mer. 

Diskussionerna och debatterna om den svenska förskolan initierades först 1932 när Alva 

Myrdal myntade begreppet “storbarnkammare” där hon menade att barn skulle vistas på 

förskolan under den tid som modern arbetade. Hon ville även eliminera fattigstämpeln från 

barnkrubborna och verksamheten skulle vara av hög kvalité med utbildad och kompetent 

personal. Vidare skulle barnomsorgen vända sig till alla och ge alla barn likvärdiga 

förutsättningar och utbildningsmöjligheter. Verksamheten skulle präglas av demokrati, 

jämställdhet och solidaritet (Tallberg-Broman 2010, s. 30). 

 

Barnstugeutredningen som tillsattes år 1968 kom att förändra villkoren för förskolan. I 

samband med utredningen lagstadgades om en allmän förskola för alla barn och rätten till 

särskilt stöd för barn i behov av detta. Det skedde även en ansvarsförskjutning, då ansvaret 

förflyttades från familjepolitiken till skolpolitiken (Lundgren 2014, s.102). Med detta som 

utgångspunkt utvecklades en skattefinansierad förskola, vilket blev en institution för alla 

oberoende av barns bakgrund och levnadsförhållanden. Förskolan skulle utgöras av 

likvärdighet och vara tillgänglig för alla familjer. Verksamheten skulle ha kompetent personal 

och verka för att kompensera och komplettera för bristande resurser i hemmet. Under 2000-

talet var strävan att satsa på förskolan ur ett likvärdighetsperspektiv samt stärka förskolans 

kompensatoriska uppdrag. Fokus i undervisningen skulle ligga i barns kunskapsutveckling 

och tidiga lärande i språk, matematik och teknik (Riddersporre & Persson 2010, s. 29-31).   

2.1.2 Skolutvecklingen under 1990-talet 

Under 1900-talet genomfördes stora förändringar på skolans område. Om det svenska 

skolväsendet varit ett av de mest centralistiska och statligt styrda skolsystem i Europa, kom nu 

skolan att bli ett av de kanske mest decentralistiska (Forsberg 2016 s. 623). Nedan förklaras 

centrala begrepp för att förstå hur styrningen av skolan sett ut.  

 

Centralisering: Den centrala ledningen för skolväsendet var staten, den centrala 

Skolöverstyrelsen och de regionala länsskolnämnderna. Deras inflytande och makt var stark 

under grundskolans första decennier, från 1962 och framåt. Den centrala styrningen har varit 

en viktig och nödvändig del för de reformer och omstruktureringar som härskade under 

efterkrigstidens förändringar av skolväsendet. Utbildningslängden skulle höjas inom alla 

skolformer och skolan skulle vara tillgänglig för alla oavsett bakgrund. Den statliga 

styrningen byggde vid denna tid på att kapaciteten och kunskapen att styra skolan skulle 

begränsas lokalt. Skolorna var statliga och kommunerna och kommunala politiker hade liten 

möjlighet att påverka skolans verksamhet (Forsberg 2016, s. 625).   

 

Kommunalisering: Frågan om skolans lokala utvecklingsarbete började med SIA-utredningen 

från 1974. Denna ledde fram till en ny läroplan 1980 (LGR 80).  Men det var först under 

1990-talet som de stora förändringarna inträffade vilket innebar att staten lämnade över ett 

stort ansvar till kommunal nivå. Sveriges riksdag tog år 1989 ett beslut om att kommunalisera 

skolan vilket genomfördes 1991. Kommunerna fick större möjlighet att styra över 

resursfördelningen. Lärarna var numera anställda av kommunen, och skulle ges mer frihet och 

möjlighet att bestämma över hur verksamheten skulle organiseras och på så vis vara närmare 

det lokala samhället. Ett annat förslag som tillkom var även kompensatoriska åtgärder för att 

stärka jämlikheten i skolan. Grundtanken var att rikta olika resurser till områden där behovet 

var störst (Forsberg 2016, s. 628).  
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Marknadisering: Under 90-talet och framåt genomfördes en valfrihets och friskolereform i 

samband med kommunaliseringen. Valfrihetsreformen innebar att elever och föräldrars 

möjlighet att välja skola ökade, vilket beslutades år 1992 (Forsberg 2016, s. 633).  

2.2 Det fria skolvalet och kopplingen till segregation 

Den ökade valfriheten hade redan under 1980-talet fått större utrymme i den skolpolitiska 

debatten, där den socialdemokratiska regeringen i samband med riksdagsvalet år 1982 

bemötte högerns kritik med en restriktiv politik i frågan. En borgerlig regering tillträdde år 

1991 där valfriheten fick en mer framskjuten ställning (Kallstenius 2010, s. 8). Detta innebar 

att skolpengen kopplades till elever och föräldrars möjlighet att välja skola vilket beslutades 

1992. Skolpengen skulle leda till en social blandning då eleverna hade möjligheten att söka 

sig till andra områden än deras bostadsområde (Sernhede och Tallberg Broman 2014, s. 42). 

Dock möttes denna av kritik av socialdemokraterna där vissa varnade för att de sociala 

klyftorna inom skolorna skulle öka. Socialdemokraterna ansåg att förslaget om valfriheten 

skulle hota de normer och värden som svenska samhället bygger på. Även vänsterpartiet 

redogjorde för de negativa effekterna av skolvalet. De menade att det leder till en 

skolsegregation mellan elever med olika social bakgrund, vilket resulterar i att 

främlingsfientligheten ökar på grund av mindre tolerans och förståelse mellan elever med 

olika bakgrunder (Borevi 2002, s. 12). Däremot ansåg Kallstenius (2010) att valfriheten skulle 

bidra till en ökad integration för de individer som tillämpar det fria skolvalet för att komma 

ifrån det utanförskap och hinder som boendesegregationen leder till. Kallstenius (2010) 

beskriver även riskerna med skolvalet och menar att skolsegregationen stärks genom att det 

blir en uppdelning mellan elever på grund av resursstarka och studiemotiverade elever söker 

sig bort från skolor med låg kvalité och till skolor av hög kvalité.  När socialdemokratiska 

regeringen tillträdde år 1994 behölls rätten att välja skola samt lyftes vikten av en social 

blandning, och att barn med olika bakgrunder skulle få gå i en gemensam skola. En utredning 

tillsattes om fristående grundskolor året efter på grund av den oro som fanns kring den ökade 

segregationen som friskolorna gett upphov till (Kallstenius, 2010, s. 9). 

 

I samband med skolans förändringsprocesser med avseende på valfriheten och 

kommunaliseringen under 90-talet har styrningen av skolan förändrats. Processerna har 

inneburit en förskjutning av ansvar från stat till kommun och till privata aktörer. De enskilda 

kommunerna har fått ett övergripande ansvar där större ansvar har lagts på rektorer, lärare, 

familjer och individer (Dovermark & Holm 2015, s. 40) vilket enligt Kallstenius (2010 s.10) 

kan ses som ett hot mot likvärdigheten.   

 

Thomas Englund som är professor i pedagogik diskuterar likvärdighetsproblematiken och 

menar att det skett en förändring från public good till private good.  Public good innebär det 

allmänna goda och ur denna synvinkel betraktas skolan som en gemensam arena för alla. Det 

svenska skolväsendet har under en lång tid vilat på denna ambition och mål som varit en 

sammanhållen skola där elever från olika sociala och kulturella miljöer möts, och där skolan 

präglas av jämlikhet. Målsättningen för en gemensam skola för alla började ifrågasättas under 

senare delen av 1980-talet och ambitionerna om en private good fick en allt mer framträdande 

plats i debatterna. Tankesättet innebar att skolan sågs utifrån ett familjeperspektiv och det 

ansågs att föräldrar och elever var mer lämpade att avgöra inriktning på skola. Detta 

perspektiv skulle även möjliggöra en mångfald av olika former av skolor och inriktningar där 

föräldrar och elever gavs möjlighet att välja skola. Till följd av skolreformerna och 

marknadsanpassningen har svenska skolsystemet resulterat i en differentiering vad gäller 

huvudman och olika pedagogiska modeller. De här processerna har medfört att ansvaret för 

skola och utbildning överförts från samhället till familjen och den enskilda individen. Det fria 
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skolvalet är en bidragande faktor till den försämrade likvärdigheten (Kallstenius 2010, ss. 10- 

12).  

 

Bunar & Sernhede (2013) ställer sig kritiska till skolreformer som urholkar målet om en 

likvärdig skola för alla och menar att skolvalet har lett till grupperingar mellan elever. Sociala 

aspekter påverkar valet av skola som även påverkar den likvärdiga skolan och det 

demokratiska uppdrag som skolan vilar på. Kommunaliseringen av skolan har även lett till en 

ojämlik resursfördelning. Kommunerna tar i mindre utsträckning hänsyn till de reella behoven 

som varje skola har (Bunar & Sernhede 2013, s. 11).  

2.3 Likvärdighet  

Likvärdighet härstammar från begreppet jämlikhet. Från 1970 till 1990-talet har det inom 

politiken och utbildningen varit viktigt med en målbild som strävar mot jämlikhet där alla ges 

samma möjligheter. Begreppet jämlikhet innebär en skola som är tillgänglig för alla och där 

alla ges lika tillgång till utbildning (Lindensjö 2000 s. 58). Målet för skolan var att verka 

utjämnande mellan olika sociala klasser där samtliga elever med olika bakgrunder skulle ges 

möjlighet till högskole- eller universitetsstudier. Individens socioekonomiska bakgrund skulle 

inte utgöra ett hinder för högre studier utan istället fokusera och utgå från varje individs 

individuella förmåga. Den gemensamma skolan skulle särskilt främja elever från hem med 

studieovana för att verka klassutjämnande (Lindensjö 2000 s. 61). 

 

Definitionen av jämlikhet har varierat. Inledningsvis var åsikten att klassklyftorna kunde 

motverkas genom att ge alla barn samma möjligheter. Från detta synsätt utvecklades under 

slutet av 1990-talet ett synsätt som innefattar jämlikhet genom kompensatoriska åtgärder. 

Begreppet jämlikhet ersattes av likvärdighet då skolan började arbeta kompensatoriskt på 

grund av elevernas olika skillnader och sociala och kulturella kapital.  Barn som ansågs ha 

större behov av extra resurser och insatser skulle erbjudas detta i syfte att uppnå en större 

jämlikhet. Dessa extra resurser skulle verka kompensatoriskt och ge alla samma chanser att 

lyckas. Arbets- och undervisningsmetoderna anpassades och var flexibla under den här 

perioden och fokus låg på individens behov (Englund och Qunnerstedt 2008, s. 68). 

 

Begreppet likvärdighet: har under åren definierats och tolkats på olika sätt. Beroende på 

politisk åskådning läggs olika betydelser i begreppet likvärdighet. Vänstern har betonat 

jämlikhetsidealet och att skolan skall vara ett verktyg för att uppnå detta i slutet av 

utbildningen, medan högern betonar lika möjligheter från start (Lindensjö, 2002, s. 50). Med 

lika tillgång till utbildning: innebär att alla skall ges samma möjlighet till utbildning. Med lika 

kvalitet: innebär att skolan skall utgöras av likvärdighet oberoende vart i landet den anordnas. 

Lika möjligheter: innebär att skolan kompenserar för ogynnsamma förhållanden hos eleven 

vilket kan ske genom en omfördelning av resurser (Skolverket 2012; Böhlmark & Holmlund 

2011, s. 20). 

2.3.1 Förskolans likvärdighet 

Persson (2015) skriver att förskolans likvärdighet är en viktig aspekt i det svenska 

utbildningssystemet och för det livslånga lärandet. Vidare förklarar författaren att likvärdighet 

inte handlar om att erbjuda alla en snarlik förskola. Istället skall likvärdigheten utgå från 

behovsanalyser av varje enskild barn där deras villkor analyseras och sätts i ett större 

sammanhang (Persson 2015, s. 9).   

 

Frågan om likvärdigheten blir en central fråga att lyfta eftersom förskolan som institution 

spelar en viktig roll för det svenska skolsystemet. Persson (2015) påpekar att förskolans 
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likvärdighet inte skall avskiljas från diskussionen om skolans likvärdighet utan ge det ett 

större utrymme. Utbildningen får en större betydelse i samhället och framförallt lyfts 

utbildningens funktion i ett segregerat samhälle som även skall eftersträva social jämlikhet. Å 

andra sidan kan förskolan förstärka och reproducera sociala ojämlikheter och segregation om 

förskolan inte utgörs av likvärdighet. I grundskolan utgår likvärdigheten från elevernas 

resultat. Eftersom förskolans läroplan inte har mål att uppnå för barnen läggs istället vikten på 

verksamhetens uppdrag. I dagsläget finns ett behov av ökad kunskap om förskolans 

likvärdighet samt ett behov av nationell kartläggning som tydliggör vad begreppet innebär i 

praktiken. I grundskolan finns internationella jämförelser och mätningar av skolans 

likvärdighet men inom förskolan finns inga sådana kriterier eller mätningar som visar på hur 

likvärdigheten ser ut i förskolans verksamhet (Persson 2015, s. 10). 

 

Persson (2013) betonar att förskolan har en särskilt betydelse för barn från resursfattiga 

miljöer, minoritetsgrupper samt migrantfamiljer.  Frågan om likvärdighet är nära kopplat till 

det kompensatoriska uppdraget. Förskolans kompensatoriska uppdrag hör samman med 

kvaliteten i förskolan i och med att förskolan kan verka utjämnande om verksamheten utgörs 

av hög kvalité. Likvärdigheten kan i detta sammanhang innebära att barn ges tillgång till en 

stimulerande och inbjudande lärandemiljö med en kompetent och utbildad personal. 

Förskolans kvalité bör sättas i ett större perspektiv där den även skall inbegripa alla 

vardagsmiljöer barnen vistas i då miljöerna kan påverka barns lärande och utveckling. Genom 

att erbjuda den typ av verksamhet som både utgörs av hög kvalité och likvärdighet kan den ha 

en kompenserande funktion. I förlängningen innefattar likvärdiga villkor en fördelning av 

både materiella och personella resurser där resursfördelningen baseras på barnets eller 

familjens socioekonomiska bakgrund. (Persson 2015, s. 16). Villkor som påverkar förskolans 

likvärdighet är pedagogens utbildningsnivå, barngruppens storlek och personaltäthet som 

antingen utgör ett hinder eller möjliggör en god kvalité (Sheridan & Pramling Samuelsson. 

2016, s. 15). 

2.3.2 Det kompensatoriska uppdraget ur ett likvärdighetsperspektiv 

Jobér (2015) skriver att det kompensatoriska uppdraget innebär att barn har rätt till kunskaper, 

möjligheter och framgångar. Alla barn skall få likvärdiga möjligheter att lyckas i förskolan, 

skolan och samhällslivet. Det kompensatoriska uppdraget kan se olika ut i olika förskolor 

beroende på barnets bakgrund. Extra resurser och stöd skall kunna ges till förskolor i socialt 

och ekonomiskt utsatta områden. En barngrupp som består av en etnisk mångfald ställer höga 

krav och utmaningar för verksamheten och läraren (Jobér 2015 s. 71).  Å andra sidan 

beskriver Englund & Quennerstedt (2008) att det kompensatoriska uppdraget handlar om att 

barn har med sig olika erfarenheter och behov. Verksamheten skall kartlägga och analysera 

barns erfarenheter och behov för att ta reda på vad verksamheten bör lägga extra tonvikt vid 

för att alla barn skall ges chans att utnyttja sin fulla potential. Det medför att pedagoger bör 

vara kompetenta och anpassa sin pedagogik utifrån individen. Förskolan har ett ansvar att 

lyfta och synliggöra barns tidigare erfarenheter i undervisningen på ett meningsfullt sätt. 

Genom att reflektera och vara kritisk kring sitt arbetssätt och individanpassa undervisningen 

kan det bidra till barns utveckling och lärande (Englund o& Quennerstedt 2008, s. 16). 

 

En likvärdig förskola handlar om att barn skall få tillgång till olika miljöer där de kan använda 

sina förmågor, kunskaper och resurser för att utvecklas på sina villkor. Dessa miljöer kan ha 

en stor påverkan på barn i skol- och vuxenålder. Förskolans möjligheter att verka 

kompensatoriskt och utforma en lärandemiljö kan i synnerhet vara bra för barn från 

ogynnsamma förhållanden. Dock krävs en förskola av bra kvalité och som omfattar alla barn, 

och där förskolan kan utgå från ett samhälleligt och socialt sammanhang (Persson 2015, s. 20)  
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Förskolans betydelse för barns utveckling kan relateras till den kvalitet som barn och föräldrar 

erbjuds. Det föreligger två aspekter att ta hänsyn till när det gäller barn från missgynnade 

miljöer. Den första aspekten är familjens och föräldrars välmående samt det kulturella och 

sociala kapitalen. Den andra aspekten är en förskola med utbildade och kompetenta pedagoger 

samt innehållsområden som utgår från barns intressen och behov. Förskolans potential att 

verka kompensatorisk är beroende av barns förhållanden till platser som barnet rör sig i under 

sin uppväxt. Detta är framförallt hemmet, föräldrar, grannskapet och bostadsområdet. Om 

barn från välbärgade områden har tillgång till en förskola av hög kvalité och ett annat barn 

från ett utsatt område har tillgång till en förskola av låg kvalité är riskerna stora att 

skillnaderna mellan barns förutsättningar utökas.  Det är därför viktigt att förskolan agerar 

socialt utjämnande och utför behovsanalyser av barnens uppväxtmiljö för att kunna 

kompensera för de skillnader som finns. Förskolan spelar i detta sammanhang en viktig roll 

för barn och för att ge framtidshopp (Persson 2015, s. 30).  

 

Verksamheten skall komplettera hemmet med det föräldrarna inte kan bidra med. Om 

verksamheten har barn som kommer från hemmiljöer där svenska språket inte är modersmålet 

är det viktigt att läraren aktivt arbetar med att främja barnens språkutveckling. Det kan även 

finnas barn som inte har lika tillgång till samhällets kulturutbud och naturområden eller inte 

har chansen att integreras med andra barn från olika delar av samhället. Då är det även här 

viktigt att förskolan kan komplettera hemmet och ge barn ökade möjligheter till dessa 

upplevelser och interkulturella möten Barnen skall ges tillgång till en stimulerande 

lärandemiljö där de kan använda sin fulla potential och utveckla sin sociala, kognitiva och 

emotionella förmåga. Även en miljö där trygghet skapas och där barn kan samspela med 

varandra och känna delaktighet. Det kan handla om möten med olika samhällsfunktioner som 

bibliotek, museum eller myndigheter (Bozarslan 2010 s. 100).   

2.4 Interkulturell pedagogik 

Begreppet interkulturalitet innefattar utifrån ett pedagogiskt sammanhang en representation av 

mångkultur, kulturmöten, likheter samt skillnader. Ur ett utbildningsperspektiv innebär 

interkulturalitet en mellanmänsklig interaktion, vilken grundar sig på en ömsesidig respekt för 

människor, kulturer, och livsformer (Lorentz &  Bergstedt 2016, ss. 13-15). 

 

2.4.1 Interkulturell pedagogik i förskolan 

Norell Beach (1995) skriver att förskolan skall betraktas som en offentlig plats där barnen får 

stöd i att rustas för ett internationellt samhälle. Vidare ska barnen ges möjligheter att upptäcka 

och lära känna andra människors kulturer och levnadssätt Detta för att få en djupare förståelse 

för hur världen fungerar utanför sin egen trygghetszon. Samtliga förskolor i hela landet har 

som uppdrag att utforma en miljö utan någon som helst diskriminering och fördomar. 

Samtliga pedagoger ska arbeta för en demokratisk verksamhet som genomsyras av respekt, 

mångfald och öppenhet.  

 

2.4.2 Olikheter och likheter 

Samtliga pedagoger har ett uppdrag att skapa en tillåtande miljö där olikheter tillåts och är 

accepterade, oavsett hur barngruppens sammansättning ser ut. Består barngruppen av barn 

med olika etnisk ursprung är det viktigt att uppmärksamma likheter och skillnader samt stödja 

barnen i att känna glädje och stolthet över sina kunskaper, erfarenheter och utseende. Det är 

även viktigt att detta uppdrag och arbete även berör “etniskt svenska” barn genom att 
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synliggöra och lyfta deras olikheter respektive likheter vad gäller familjekonstellationer och 

dialekter. Om barngruppen lär sig att respektera och acceptera olikheterna kan förskolan i 

framtida situationer underlätta att välkomna ett barn oavsett vilken bakgrund den har (Norell 

Beach 1995). Olikheter och likheter får inte betraktas som något negativt. Barn är försiktiga 

och reserverade för främmande situationer men samtidigt vetgiriga.  Det är därför viktigt med 

vuxna förebilder som har ett professionellt ledarskap. och som tillåter olikheter och tydligt 

visar att olikheter är spännande och en tillgång i verksamheten (Ellneby 2007 ss. 78-79).  

 

2.4.3 Interkulturell kompetens 

Det krävs vissa kvaliteter för att vara en interkulturell pedagogisk ledare i förskolan. Det 

handlar om att ha genuint intresse och engagemang för människor och deras bakgrund. Det 

handlar även om en interkulturell kommunikativ kompetens i mötet med människor från 

andra kulturer samt en öppenhet för människor utan förutfattade meningar. Denna kompetens 

inbegriper flera olika dimensioner såsom medvetenhet, kunskaper och färdigheter. För att 

kunna samverka i en mångkulturell kontext är det viktigt med medvetenhet och lärdom om 

hur kulturerna är skapade med dess sociala mönster och symboler. Dessa färdigheter är ett 

stöd i att möta dilemman med människor från andra kulturer (Lahdenperä 2008, s. ss. 33-35).  

 

Styrdokumenten och Lpfö 98 åskådliggör vikten av att spegla det mångkulturella samhälle i 

förskolan samt ett gynnsamt samarbete med hemmet där man är positiv till olika kulturer. Hur 

verksamheten utformas och läggs upp är en betydande faktor för vilka möjligheter barnen får i 

att möta olika kultur, etniciteter och grupper i samhället. Både Lorentz och Bergstedt (2016, s. 

161 ): Lahdenperä (2008, s. 17) hävdar att en interkulturell kompetens och ett interkulturellt 

ledarskap är väsentliga färdigheter. Det är viktigt med ett öppet förhållningssätt i förskolan 

där dörrarna inte stängs till det främmande och det som är annorlunda.  

 

2.5 Mobila förskolan ur ett kompensatoriskt perspektiv 

Solveig Sunnebo grundade den mobila verksamheten i Sverige som är en rullande buss. 

Tidigare arbetade hon som förskollärare och förskolechef inom kommunal verksamhet i en 

förort i Stockholm. Sunnebo har under en lång tid engagerat sig i kvalitetsarbetet i olika 

förskolor. Mot bakgrund av det valde hon att starta ”Helianthus Mobila förskolor AB” år 2002 

i privat regi. Det finns olika skäl och behov till verksamhetens uppkomst. Dels handlade det 

om att ohälsan hos både barn och pedagoger ökade, rekryteringen av pedagoger var svår och 

barngrupperna var alldeles för stora vilket påverkade gruppdynamiken (Hellman & Sunnebo 

2009, s. 5) Förslaget om en förskolebuss har sitt ursprung i Danmark, där en buss etablerats 

för att lösa bristen på förskoleplatser i landet. Mobila förskolan skapades för att komma 

tillrätta med en del brister, varav detta med att mobila förskolan kan vara ett sätt att öka 

likvärdigheten (Hellman & Sunnebo 2009, ss. 5-6). 

 

2007 kom den första mobila förskolan till Sverige. Den startades i ett område som utgjordes 

av hög arbetslöshet, fattigdom och segregation. Många av människorna i detta område 

kommer från olika länder. Grundaren såg ett stort behov, och kunde urskilja att flera 

generationer tillbringat all sin tid i området men hade trots det liten kännedom om sitt 

närområde. De hade ingen tillgång till kulturplatser och naturupplevelser.  Grundarens tanke 

med bussen är att se den som ett verktyg att komma ut i naturen, upptäcka olika platser och få 

en ökad kännedom om vad samhället erbjuder (Hellman & Sunnebo 2009, s. 8). 
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Den mobila verksamheten skall betraktas som ett komplement till den fasta förskolan. Den 

har vidare som funktion att entusiasmera och inspirera till nya arbetssätt hos pedagoger, samt 

göra upptäckandet och utforskandet som ett naturligt inslag i det vardagliga arbetet. 

Ambitionen med bussen är även att barn inte skall begränsas till endast gården, utan genom 

bussen ökar flexibiliteten och antal utflykter till olika platser. Enligt Hellman och Sunnebo 

(2009) bidrar bussen till många möjligheter när det gäller lärandemiljöer. Genom olika 

lärandemiljöer får barn utnyttja sin fulla potential och hitta sitt intresseområde. Detta leder 

även till fler kunskapstillfällen hos barn då de bygger sin egen inre bas såsom kultur, natur 

och idrott. Barnen får en helhetsupplevelse som i sin tur leder till ett lustfyllt och meningsfullt 

lärande. Med detta som bakgrund är det övergripande syftet med mobila verksamheten att 

komplettera för det som hemmet inte kan bidra med. I en stad är ofta kulturutbudet knutet till 

de mer centrala delarna av staden, vilket innebär att barnens lekmiljö kan bli begränsad till 

gården eller närliggande skogsområden. Avstånd till de centrala delarna av staden är också 

avgörande faktor då detta medför ett extra hinder i form av tidsbrist och planering (Hellman & 

Sunnebo 2009, s. 29).  

 

Mobila förskolan var från början tänkt som en verksamhet där barn från resurssvaga områden 

ges ökade förutsättningar för ökad samhällsintegrering. Med bussen kan en mängd möjliga 

platser såsom museum, teater och naturområden upplevas. Upplevelserna skapar möjligheter 

som kanske inte hade möjliggjorts på samma vis i en vanlig förskola på grund av geografisk 

begränsning. Barnen är broar mellan hem och förskola vilket innebär att de upplevelser som 

möjliggjorts via bussen kan förmedlas vidare till familjen. Den här typen av utflykter kan inge 

inspiration för familjen, vilket medför att familjen kan få en chans att uppleva samma 

aktiviteter tillsammans med sina barn. Kännetecknande för mobila förskolan är möjligheterna 

till möten med omgivningar och personer som de inte annars fått tillgång till att möta Den 

mobila verksamheten kan vara en lösning på många utmaningar, då den erbjuder en bredare 

tillgång till samhällets olika kultur och naturupplevelser av olika slag. Detta underlättar samt 

väcker en nyfikenhet och intresse som är viktiga komponenter för att vilja utveckla och lära 

sig nya saker på ett lustfyllt sätt (Hellman & Sunnebo, 2009, s. 65). 
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3. TEORETISK RAM 
Vårt teoretiska ramverk utgår från sociologen Pierre Bourdieus teori. Begreppen fält, habitus 

och kapital ingår i Pierre Bourdieus teori. Studiens kopplas till Bourdieus teorier för att ge 

studien en mångsidig och bred uppfattning om det kompensatoriska uppdraget, speciellt vad 

gäller socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital och dess betydelse för barns utveckling. Dessa 

faktorer diskuteras och analyseras inom ramen för en social kontext. Här nedan presenteras 

begreppen fält, habitus och kapital i relation till de olika kapitaltillgångarna. 

 

3.1 Fält, kapital och habitus 

Bourdieu (1989) lyfter det relationella perspektivet. Enligt Bourdieu innefattar det relationella 

perspektivet relationer mellan samhälleliga strukturer och enskilda individer, vilket innebär att 

förhållanden mellan individer och deras sociala positioner studeras. En social position kan 

beskrivas och definieras utifrån en jämförelse med andra positioner. Exempelvis skillnader 

vad gäller yrkestillhörighet, utbildningsnivå, religiös tillhörighet och etnicitet. Hög eller låg 

status i förhållande till andra grupper, ett bostadsområde i förhållande till andra områden samt 

en skola i förhållande till andra skolor. De sociala positionerna kan anslutas till olika former 

av tillgångar och resurser. Den individuella sociala positionen är en följd av en interaktion 

mellan olika dimensioner som Bourdieu uttrycker som det aktuella fältet, habitus och 

individens sociala, ekonomiska och kulturella kapitaltillgångar (Broady 1990, s. 20).  

3.1.1 Fält 

Begreppet fält kan beskrivas som en struktur av relationer samt ett fält av nätverk mellan 

sociala positioner som har olika relationer till varandra.  I ett differentierat samhälle finns en 

stor mängd av fält. Dessa är det politiska fältet, kulturella fältet, ekonomiska fältet och 

utbildningsfältet. Inom varje fält förekommer resurser och tillgångar av olika slag som 

Bourdieu benämner som kapitaltillgång (Broady 1990, s. 39).   

3.1.2 Kapital 

En grundläggande aspekt i Bourdieus teori är tanken på olika kapitalformer som består av 

symboliska och materiella resurser. Symboliska kapitalet innefattar tillgångar och resurser 

som ges ett värde. Kulturellt kapital som innebär en kännedom om kulturen, kunskap, språk 

och utbildning. Ekonomisk kapital som inbegriper pengar, egendom och materiell välstånd 

samt social kapital i form av nätverk, kontakter, familjeband och släktskap (Broady 1990, s. 

26). 

 

Det symboliska kapitalet finns överallt och kan beskrivas som tillgång av något slag. Den är 

både relationellt och kontextuellt betingat. Detta kapital behöver inte handla om resurser i 

form av materiella former. Utan kan även innebära att ha ett visst namn, bo på en viss plats, 

ägna sig åt en viss aktivitet, bära vissa klädmärken samt språkkunskaper. En avgörande faktor 

är att kapitalet anses som värdefullt av samhället. Vidare innebär detta att det symboliska 

tillgången kan anses som värdefull i en viss situation, på en viss plats och vid en viss tidpunkt 

och kan betraktas som icke värdefull i annan kontext (Broady 1990, s. 31).  

 

Det kulturella kapitalet kan betraktas som ett underbegrepp till symbolisk kapital. Det 

kulturella kapitalet innehåller utbildning, språkkunnighet och en förtrogenhet med kulturen. 

Det omfattar även utbildning och språkanvändning i olika sammanhang i form av ordval och 

slanguttryck. Även en förtrogenhet i olika kulturella utbud som museum, teater och musik.  
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Det ekonomiska kapitalet inrymmer ekonomiska värden som kapital och egendom. Tillgångar 

på ett ekonomisk kapitalt möjliggör för en familj att finansiera en egen bostad, olika former 

av fritidsaktiviteter samt åka på semester. En familj som har begränsat tillgång på ekonomisk 

kapital kan situationen gå åt andra hållet. Det sociala kapitalet har med sociala nätverk och 

förbindelser att göra. Det kan innefatta familj, släkt, vänner, arbetskollegor, klasskamrater och 

personliga kontakter.  

 

I praktiken är de olika kapitalformerna beroende av varandra. En hög utbildning kan bidra till 

ett välavlönat arbete och det sociala nätverk som individen utvecklat under studietiden och 

arbetslivet bidrar till kontakter och möjliga arbetsgivare. Kapitalen kan även överlåtas från 

generationerna inom en familj då det är frågan om föräldrars utbildningsnivå som överförs till 

barnen, genom hemmiljön som är starkt format av ett högt kulturell kapital eller ekonomisk 

kapital som pengar eller fastigheter (Broady 1990, s. 31). 

3.1.3 Habitus 

Det sociala fältet utmärks av en specifik kapitalform och kapitalinnehavet fastställer en 

individs position på fältet i förhållande till andra aktörer. Bourdieu (1987) menar att denna 

position reglerar aktörernas föreställningar, intressen, drivkrafter och praktiker och kallar 

dessa inre mentala strukturer för Habitus. Individens Habitus präglas främst av uppväxtvillkor 

och det liv som individen har levt. Det kan vara vad familjen har gjort och vad som betraktas 

som värdefull i den sociala miljön. Det är en grund till ett visst sätt att tolka omvärlden, fatta 

beslut, tolka olika händelser och hur individen ska förhåller sig till olika situationer (Broady 

1990, s. 35). 

 

Grundtanken med Bourdieus teoretiska ramverk är individens habitus och kapitaltillgångar. 

Genom dessa aspekter ges en förståselse för varför individen beter sig som den gör. Detta kan 

vara varför individen bestämmer sig för att välja en viss utbildningsväg eller varför två olika 

individer med två helt olika förutsättningar kan hantera samma situation på helt olika sätt. 

Föräldrarnas status på utbildningsfältet när det gäller deras kulturella och sociala kapital är av 

vikt för möjligheterna att välja bland olika skolalternativ(Broady 1990, s. 60). 
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4. METOD 
Följande avsnitt presenterar denna studies forskningsansats samt metodval. Efterföljande 

avsnitt behandlar studiens undersökningsmetod och tillvägagångssätt. Därefter följer en 

beskrivning och diskussion av begreppen reliabilitet och validitet. Slutligen avslutas avsnittet 

med en beskrivning av hur studien tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

riktlinjer samt hur arbetet bearbetats och analyserats.   

4.1 Kvalitativ metod 

Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer 

där studien söker förstå ämnet ur respondenternas perspektiv. Kvalitativ i det avseende att 

förstå och söka mer kunskap om hur respondenterna arbetar med det kompensatoriska 

uppdraget. Enligt Bryman (2014) innebär halvstrukturerade intervjuer ett ämne som lyfts fram 

och där intervjuaren utgår från respondenternas erfarenheter, åsikter och livsvärld (Bryman 

2014, s. 135). Den här metoden är relevant och anpassningsbar för studien då den ger 

möjligheten att följa upp huvudfrågor och anpassa frågorna efter de individuella svaren. 

Observation som metod valdes bort för att studien endast undersöker respondenternas tankar 

och arbetssätt. Intervju är en vanlig forskningsmetod som används både av forskare samt 

studenter som är verksamma inom en kvalitativ inriktning (Ahrne & Svensson 2015, s. 40).  

 

4.2 Intervju  

Kihlström (2009) beskriver en kvalitativ intervju som ett vardagligt samtal med ett bestämt 

fokus. Det är väsentligt som intervjuare att hålla ett bestämt fokus och ställa öppna frågor som 

inte är ledande. Författaren framhåller hur den intervjuades (respondenten) föreställningar och 

uppfattningar är viktiga under intervjutillfället. Det är även viktigt att bortse från sin egen 

förförståelse (Kihlström 2009, s. 38). Enligt Webb (2002) finns skilda sätt att genomföra 

kvalitativa intervjuer, dels kan det vara strukturerade-direkta eller ostrukturerade-indirekta. 

Författaren menar att en strukturerad intervju innefattar att intervjuaren utgår från 

intervjuguiden och ställer frågorna i den ordning som de kommer. En ostrukturerad intervju 

innefattar en möjlighet för respondentens fria tal utan att intervjuaren följer intervjufrågorna, 

vilket kan leda till att utförligt samtal (Webb 2002, s. 50).  

 

4.3 Urval  

Vi fick kännedom om en kommunal mobil förskola genom en föreläsning i Högskolan i 

Borås. Därefter sökte vi på “mobila förskolor” på nätet och fick flera träffar. Resultatet av 

sökningarna gav träffar på kommunala och privata mobila förskolor. I det skedet diskuterades 

vilken typ av undersökningsredskap som skulle användas i studien och slutligen valdes 

intervjuer som metod. I efterföljande steg funderade vi på vilka aktörer som kunde anses vara 

relevanta för studien. Urvalskriterierna var att den mobila förskolan skulle ligga i områden 

med olika socioekonomisk status.  

  

Den mobila förskolan är ett nytt koncept i Sverige, vilket har resulterat i att urvalsgruppen 

omfattats av aktörer inom samma koncern, i detta fall Helianthus AB. Vi har även valt en 

kommunal mobil förskola som inte ligger under samma koncern för att få en variation i 

undersökningsurvalet.  Av olika skäl har det tyvärr blivit så att vi valt mobila förskolor under 

samma koncern. En anledning var att flertalet förskollärare inte hade möjligheten att ställa 

upp. En annan anledning var att det inte finns många mobila kommunala förskolor i landet. 
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4.4 Undersökningspersoner 

På grund av att mobila förskolor inte finns överallt och att det har varit svårt att få tag på 

förskollärare som arbetar på mobila förskolor har vi valt att intervjua respondenter med olika 

roller och erfarenheter. Intervjuerna har både varit i form av intervjuer på plats och 

telefonintervjuer. Dels för att undersöka hur dessa aktörer ser på det kompensatoriska 

uppdraget, dels för att få en helhetsbild och olika perspektiv. Respondenternas namn i studien 

är fingerade.  

 

Urvalet skedde enligt det som Bryman (2014) beskriver som bekvämlighetsurval eftersom vi 

valde respondenter som var lätta att nå. Ett bekvämlighetsurval sker då forskaren tar kontakt 

med de som är tillgängliga för undersökningen (Bryman 2014, s. 433). 

 

Respondenterna som ingår i vår studie består av fem olika yrkesroller såsom förskollärare, 

förskolechef, kvalitetsutvecklare, ägare och grundare till Helianthus AB. Samtliga har olika 

uppdrag och erfarenheter, och är verksamma idag på olika förskolor med en geografisk 

spridning över Sverige.  

 

I följande kommer respondenterna benämnas vid fingerade namn samt via koden: Förskola A, 

Förskola B, Förskola C, Förskola D och Förskola D.  

 

Patrik (F1) - Utbildad förskollärare. Jobbar på en kommunal mobil förskola.  

 

Lana (F2) - Barnskötare. Jobbar på en kommunal mobil förskola. 

 

Anna (F3) Utbildad förskollärare. Har under sina år utbildat sig vidare. Arbetar numera som 

kvalitetsutvecklare för mobila förskolor.  

 

Sanna (F4) Utbildad förskollärare. Arbetar under samma koncern som Helianthus AB.  

 

Katarina (F5) Utbildad förskollärare. Ägare och grundare för Helianthus AB.  

 

4.5 Genomförande av intervjuer 

Följande kapitel beskriver hur respondenterna informerades om studien samt hur analysen av 

datamaterialet gått till. 

 

Missivbrev 

Missivbrev till berörda deltagare skickades ut till respondenterna för att ge dem möjligheten 

att ta del av studiens syfte och de forskningsetiska principerna. Det bestämdes också att det 

var bäst att inte skicka intervjufrågorna i förväg för att ge minimal påverkan på studiens 

resultat och trovärdighet 

 

Se bilaga 1: Missivbrev 

Se bilaga 2: Intervjufrågor 

 

Våra intervjuer 

Vi har valt att genomföra plats- och telefonintervjuer. Telefonintervjuerna utfördes på grund 

av att vissa respondenterna var geografiskt spridda över landet och det ansågs alltför 

tidskrävande att utföra platsbesök. Intervjufrågor utformades utifrån studiens syfte och 

frågeställningar samt för att skapa en möjlighet för respondenten att utrycka sina åsikter. 
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Eftersom tanken med intervjun varit att utgå från intervjufrågorna samt skapa utrymme för 

respondenternas egna reflektioner och tankar har intervjun varit strukturerade och 

ostrukturerade i viss omfattning. Samtliga frågor har ställts muntligt och spelats in via ett 

röstinspelningsprogram på mobilen för att komplettera med fältanteckningar. Tidsåtgången 

för intervjuerna var mellan 20-50 min, då det var respondenternas önskan och engagemang 

som påverkade tiden. Alla intervjuer genomfördes i ett avskilt rum dit ingen haft tillgång till.  

 

Platsintervjuer 

När vi kom till förskolan och träffade berörda respondenter gick vi till ett avskilt rum där 

intervjun genomfördes. Innan intervjun delade vi upp ansvaret mellan oss. En skulle ansvara 

för att leda samtalet och den andre skulle föra fältanteckningar. Respondenterna blev även 

påminda om de forskningsetiska principerna. Ambitionerna med intervjufrågorna var att de på 

ett naturligt sätt skulle leda till beskrivande svar, reflektioner samt följdfrågor. Under 

skapandet av intervjufrågorna utgick vi från de tips Kihlström (2009) ger, bland annat att 

frågorna inte får vara av ledande karaktär och att intervjuaren inte får lägga värderingar i 

svaren (Kihlström 2009, s. 41). Våra intervjufrågor fungerade bra och vi fick utvecklande svar 

som kunde kompletteras med följdfrågor. Intervjufrågorna var utformade på ett sådant sätt 

som inte påverkade respondenterna. Vi har även använt oss av ljudupptagning med hjälp av 

mobiltelefon, vilket underlättade inspelning via ett röstinspelning program. Tidsåtgång för 

intervjuer var ca 20-30 min. Trost (2010) framhåller att det är en fördel att tillämpa 

ljudupptagning under intervjun, på detta sätt har man möjlighet att koncentrera sig på 

intervjufrågorna och svaren utan att riskera att viktiga uttalanden missas eller förbises. En 

nackdel med ljudupptagare är att det tar tid att lyssna igenom intervjuerna och det kan vara 

krävande att spola tillbaka för att hitta detaljer (Trost 2010, ss. 74-75). 

 

Telefonintervjuer 

Telefonintervjuer genomfördes med tre respondenter. Intervjuerna utfördes genom att vi 

ringde via mobiltelefon och spelade in samtalet genom ett röstinspelningsprogram. 

Intervjuerna tog mellan 20-30 min beroende på hur mycket de hade att säga. Intervjuerna 

genomfördes i ett bibliotek, i Högskolan i Borås.  

 

Bryman (2014) hävdar att det finns fördelar med telefonintervjuer. Dessa är dels minimering 

av kostnader för resor, dels tidsbesparing. En annan fördel är att telefonintervjuerna inte 

påverkas på samma sätt som direkta intervjuer då risken är mindre att respondenten påverkas 

av intervjuaren (Bryman 2014, ss. 208-209).  

 

Vi var två som deltog under platsintervjuerna för att underlätta analysarbetet för att stämma 

av med varandra. Vad gäller telefonintervjuerna fick alla tre genomföra varsin intervju. Vad 

gäller transkriberingen av intervjuerna så delades den upp. 

 

Bearbetning av intervju 

Inledningsvis påbörjades bearbetningen av intervjumaterialet och fältanteckningarna direkt 

efter varje intervju. Detta för att intervjumaterial var relativt färskt i minnet. Intervjumaterialet 

transkriberades och sammanställdes för att sortera, koda och hitta relevanta citat från 

respondenternas uttalanden. Kihlström (2009) beskriver att svaren skall bearbetas och 

sammanställas för att få ett resultat (Kihlström, 2009, s. 42). Fältanteckningarna som 

användes som komplement till ljudupptagaren sorterades genom olika färgpennor. Relevanta 

delar ströks under som hade en koppling till syfte och frågeställningar. Genom att markera 

och stryka under kunde vi urskilja och identifiera återkommande mönster och sammanställa 

resultatet. Kihlström (2009, s. 41) beskriver riskerna med att ens egna förutfattade meningar, 
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intressen och värderingar kan ha en inverkan på intervjuarens uppfattning och analysarbete. 

Genom en medvetenhet om detta innan intervjuerna genomfördes har vi även tagit i beaktande 

till det i analysarbetet, genom att kritisera och ifrågasätta hur våra uppfattningar kan ha 

påverkat det resultat som framkommit.  

 

4.6 Arbetsfördelning 

Inledningsvis gjordes en tidsplan för studien för att tydliggöra vilka olika moment som vi 

skulle fokusera på veckovis. Eftersom vi varit tre stycken har det underlättat för att dela upp 

momenten mellan oss. När det gäller arbetet i allmänhet har vi haft en öppen och fungerande 

kommunikation. Inledningsvis diskuterades ämnet samt tankar och idéer om ämnet. Tänkbar 

och relevant litteratur valdes. Arbetet skedde med hjälp av plattformen Google drive som 

möjliggör gemensam tillgång till samma dokument. Samtliga moment under arbetets gång har 

skrivits tillsammans. Studiens olika delar delades upp mellan oss tre. Sammanställning av 

intervjuerna gjordes gemensamt. En nackdel med att vara tre stycken är alla har olika viljor 

som skall fungera ihop lades upp för att det skulle vara rättvist för alla tre. Under processens 

gång har allt insamlat material diskuterats och problematiserats så att det kan kopplas till 

studiens syfte. Under fysiska träffar har tre datorer använts med uppkoppling till Google. Det 

blir även mer diskussioner om varje sak som skall utföras. Alla har olika förutsättningar och 

kan lägga olika mycket tid, vilket kan bli många saker att ta hänsyn till. Detta leder till en 

långsammare beslutsprocess.   

 

Fatmata – Inledning, Begreppsdefinitioner, Bakgrund (transkribering av intervju) 

Kokab – Teori, Metod, Analys (transkribering av intervju) 

Asha – Resultat, Diskussion, Slutsats (transkribering av intervju) 

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik handlar om olika etiska överväganden. Forskning är en del av samhället och 

ställer höga krav på forskaren att vara medveten om hur de som medverkar i en studie skall 

behandlas under processens gång. Det finns fyra krav på forskningen, som skall tas med under 

arbetets gång. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa krav är en förutsättning och ett skydd för individen där de absolut inte 

under några som helst förhållanden skall utsättas för fysisk eller psykisk kränkning, skada 

eller förödmjukelse (Vetenskapsrådet 2002 s. 5).  

 

Informationskravet - Forskaren skall informera om studiens syfte och hur studien skall 

genomföras. Informationen kan antingen förmedlas muntligt eller skriftligt genom att ringa 

till berörda respondenter eller skicka ut ett missivbrev där syftet tydligt framgår 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Inledningsvis skickades ett missivbrev ut till samtliga 

informanter. I brevet förtydligades syftet, hur genomförandet av undersökningen skulle gå till 

samt hur materialet skulle behandlas och bearbetas. 

 

Samtyckeskravet - Samtliga deltagare har rätten att bestämma över sin egen medverkan. Är 

respondenterna under 15 år skall samtycke hämtas från vårdnadshavarna (Vetenskapsrådet 

2002 s. 8).  Vi informerade deltagarna om att deras medverkan bygger på frivillighet, och att 

deras medverkan inte är bindande på något sätt, utan kan avbrytas när som helst. 

 

Konfidentialaskravet - De uppgifter som lämnas skall behandlas med största konfidentialitet 

och personuppgifter skall inte kommas åt av obehöriga (Vetenskapsrådet 2002 s. 12). Vi har 
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förtydligat och informerat om att alla ljudinspelningar endast är till för att transkribera och 

analysera och skall makuleras. För att skydda deltagarna i studien har deras identitet fingerats. 

 

Nyttjandekravet - Uppgifter som samlas in får endast tillämpas för forskningsändamålet. 

Uppgifterna får inte användas för kommersiellt användning eller andra syften som inte är 

vetenskapliga. (Vetenskapsrådet 2002, s. 14) Vi har informerat samtliga respondenter om att 

insamlat material endast är till för detta forskningsändamål och att de kan ta del av uppsatsen.  

 

4.8 Studiens kvalitet 

I samtliga undersökningar som genomförs är det väsentligt att beakta studiens tillförlitlighet 

och giltighet. Detta vare sig studien är kvantitativ eller som i vårt fall kvalitativ. Dock 

tillämpas skilda begrepp för att förklara trovärdigheten i den kvalitativa undersökningen. Här 

nedan presenteras studiens validitet och reliabilitet. Begreppen är en viktig del för att erhålla 

en bild av uppsatsens kvalitet. 

 

Begreppen validitet och reliabilitet är begrepp som vanligen används i undersökningen där 

forskaren redogör för kvaliteten i studien. Ovanstående begrepp är vanliga i kvantitativa 

studier då resultatet är mätbara på ett tydligt sätt. Reliabiliteten innebär hur resultatet skulle 

vara oförändrat om undersökningen utförs på samma sätt. I kvalitativa studier bedöms 

validitet och reliabilitet på ett annat sätt än i kvantitativa studier, dels beror det på att 

tillförlitligheten i kvalitativa studier inte kan mätas i siffror. Tillförlitlighet och giltighet 

tillämpas istället för att beskriva studiens kvalitet i studierna.  

 

4.8.1 Validitet  

Validitet innefattar studiens giltighet, att forskaren undersöker det som avses att studera. Inom 

kvalitativa studier ses kommunicerbarheten som ett mått på validitet. Rapportens samtliga 

moment skall vara beskrivet på ett sådant sätt att resultatet förstås (Kihlström 2009, s. 179). 

Genom vår studie har vi varit noga med att banda samtliga intervjuer, komplettera med 

fältanteckningar samt har analysarbetet skett på korrekt och konsekvent sätt där 

respondenternas svar delats in i kategorier. 

 

4.8.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär studiens trovärdighet eller tillförlitlighet. Om en studie skall få hög 

tillförlitlighet skall helst fler forskare kunna upprepa ett forskningsresultat vid andra tillfällen 

(Kvale & Brinkmann 2009, s. 263).  Vid kvalitativa intervjuer kan det vara svårt att få samma 

utfall vid olika intervjutillfällen eftersom intervjuprocessen inte är statisk (Trost 2010, s. 131). 

Dock kan den interna reliabiliteten vara hög. Intern reliabilitet innebär att undersökarna har 

slutit en överenskommelse om hur intryck skall tolkas (Bryman 2014, s. 352).  

 

Det är viktigt att intervjuarens är bekväm i sin roll som intervjuare (Kihlström 2009, s. 179). 

Genom vår verksamhetsförlagda utbildning har vi haft möjligheten att träna på att intervjua 

för att kunna bli bekväma. Vi har även varit tre som genomfört detta examensarbete, vilket 

ger ökad reliabilitet. I detta fall så ligger den ökade reliabiliteten i att tre personer har kritiskt 

granskat och diskuterat materialet. Under intervjuerna har vi varit två personer.  Under 

intervjutillfället har samtalen spelats in och transkriberats vilket ger analysarbetet större 

tillförlitlighet. Dock kan vi inte utesluta att intervjuaren känts sig obekväma i och med att det 

varit två som varit närvarande vid intervjun. Denna tillförlitlighet kan kallas för 
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interbedömarreliabilitet (Kihlström 2009, s. 179).  Resultaten har blivit tillförlitliga genom att 

vi tagit del av relevant forskning. Respondenternas namn i studien har fingerats för att ge 

deltagarna anonymitet vilket kan leda till att de vågar uttala sig kritiskt. 

 

Svagheten i studien har vilat på det begränsade antalet respondenter samt att ett flertal 

respondenter tillhör samma förskolekoncern vilket kan leda till att förtroendet för studien kan 

ifrågasättas. Det hade varit önskvärt att få tag på flera förskollärare, men det var väldigt svårt. 

Ett flertal mail skickades till tilltänkta personer utan respons. Vad gäller styrkan låg den i att 

vi varit tre som bearbetat datainsamlingen, och att vi delade upp arbetet för att underlätta. Om 

en missade en fråga kunde den andra uppmärksammat frågan och på så sätt komplettera 

varandra. 

 

Generaliserbarhet innebär om det är rimligt att dra generella slutsatser med utgångspunkt i det 

som har gjorts (Bryman 2014 s, 168). Då vi endast intervjuat ett litet antal personer är det inte 

möjligt att generalisera resultaten att gälla överallt. Dock var vi inte inne på att sträva efter ett 

totalperspektiv utan få en djupare förståelse för mobila förskolans arbete med det 

kompensatoriska uppdraget. 

 

4.9 Analys/bearbetning 

Vi har använt oss av en kvalitativ innehållsanalys för att upptäcka och identifiera likheter och 

skillnader. Kihlström (2009, s. 42) skriver att en kvalitativ innehållsanalys är som en 

beskrivande sammanställning. Det första steget under bearbetningsprocessen handlade om att 

lyssna igenom samtliga ljudinspelningar av intervjuerna för att transkribera allt som 

uttrycktes. Vi använde oss av färgpennor till intervjuerna och fältanteckningar. Eftersom vi 

har tillämpat oss av ett röstinspelningsprogram i mobilen har vi delat upp intervjuerna mellan 

oss för att samtliga skall få möjligheten att analysera intervjuerna. Då syftet med vår 

undersökning är att undersöka hur respondenterna arbetar med den kompensatoriska 

uppdraget var tanken att hitta likheter respektive skillnader. Det har emellanåt varit svårt att 

hitta utsagor som skiljer sig då innehållet i stort sett var liknande vilket gjorde det svårt att 

hitta skillnader.   Materialet lästes igenom på ett noggrant sätt för att kontrollera att allt fanns 

med. Därefter markerade vi de delar i texten som sågs som väsentliga i relation till syfte och 

frågeställningar. Vi kom överens om fyra huvudkategorier och två underkategorier.   

 

Huvudkategorierna är: Respondenternas uppfattningar om det kompensatoriska uppdraget, 

bussen som ett pedagogiskt redskap för att stärka barns upplevelser, utomhusvistelser och 

obegränsad tillgång till samhällets olika institutioner samt viktiga kompetenser i arbetet med 

det kompensatoriska uppdraget.  

 

Underkategorierna är: Prioriterade mål och visioner i arbetet med det kompensatoriska 

uppdraget och social integration av barngrupper.  

 

Intervjufrågorna fanns till vår hjälp för att analysera vilken mening som kunde kopplas till 

frågorna samt för att sammanställa allt. Efterföljande steg i bearbetningsfasen handlade om att 

skapa rubriker utifrån de meningar och citat som framkom samt utifrån intervjufrågorna. All 

insamlat material har analyserat under upprepade gånger för att hitta ytterligare mönster och 

nya infallsvinklar. Under analysprocessen stärktes förståelsen för aktörernas utsagor utifrån 

ett helhetsperspektiv. Patel & Davidsson (2011) skriver att det är en fördel att läsa igenom 

texten åtskilliga gånger för att komma fram till kategorier och teman. Det har underlättat för 
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oss att använda datorprogrammet Word och dess sökfunktioner (Patel & Davidsson 2011, 50). 

Namnen fingerades och ersattes av fiktiva namn.   

 

Bell (1993) framhåller att analysarbete i en kvalitativ metod är tidskrävande och att det krävs 

att man avsätter en tid. Det viktigaste är inte samtalet utan det är innehåll och information som 

kommer av samtalet som kräver bearbetning. Detta var något vi hade i åtanke och som togs 

till hänsyn vid planering av arbetet då mycket tid avsattes för bearbetning. Varje intervju 

kunde ta mellan 20-30 minuter, vilket resulterade i mycket inspelad material. Under 

transkriberingen blev det två sidor.  
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5. RESULTAT 
Här nedan presenteras sammanställningen av intervjuerna. Materialet har analyserats och är 

indelats i kategorier för att göra resultatet förståeligt. Vidare vill vi ge en förståelse av hur den 

mobila förskolan arbetar med det kompensatoriska uppdraget. Avsnitt ett belyser 

respondenternas uppfattningar av det kompensatoriska uppdraget samt mål och visioner som 

verksamheten arbetar med. Avsnitt två belyser vilka redskap som finns i mobila förskolan och 

hur resurserna används. Avsnitt tre belyser vad som gör mobila förskolan unik i relation till en 

fast förskola samt de kompetenser respondenterna anser att personal i förskolan skall ha. 

Kategorierna är indelade i huvudkategorier och underkategorier.  

 

5.1 Respondenternas uppfattningar om det kompensatoriska i 
mobila förskolan 

Respondenterna beskriver sitt kompensatoriska uppdrag i relation till hemmet, samt 

förskolans betydelse för barns utveckling och lärande. Samtliga menar att samtliga mobila 

förskolor arbetar på olika sätt och har olika utgångslägen utifrån barngruppens behov och 

förutsättningar.  
 

“Vårt kompensatoriska uppdrag ser annorlunda ut i detta område, vårt 

kompensatoriska uppdrag har med språk att göra, och att vi är mycket utomhus. Vi är 

en utomhusförskola. Språket skall genomsyra verksamheten. Hur vi samarbetar med 

hemmet, behöver inte alltid betyda att det saknas något. Vi strävar mot samma mål.” 

(Patrik) 
 

Patrik (förskola A) resonerar kring begreppet kompensatoriskt uppdrag och förklarar att 

mobila förskolan ligger i ett socialt och ekonomiskt område som utgörs av segregation och 

utanförskap. Detta medför att språket samt utomhusvistelsen blir en prioriterad del i 

verksamheten. Han poängterar också vikten av att samverka med föräldrarna.  

 
“Det finns stora skillnader mellan barn i dagens samhälle. Det finns barn som inte har 

möjligheten att delta i aktiviteter i form av fotbollsskola eller musikskola. Detta kan 

då handla om att avgiften är för hög och att föräldrarna inte har råd. Denna form av 

uteslutning kan längre fram bidra till ett utanförskap där individen inte känner 

tillhörighet i samhället.” (Lana) 

 

Lana (förskola A) reflekterar kring barns levnadsstandard i relation till det kompensatoriska 

uppdraget, och menar att det är viktigt med en medvetenhet om att det inte enbart handlar om 

tillgångar av olika slag utan också om att de kulturella och sociala tillgångarna har en 

inverkan på barns utveckling. Lana berättar om vikten av att ge alla barn samma möjligheter 

oavsett vart barnet bor.  
 

“Många har förvrängda bilder av samhället och vet inte riktigt vad som erbjuds. Detta 

leder till att många inte känner delaktighet i samhället och tar avstånd från det.  Det 

var därför jag startade den mobila förskolan, att ge barnen samma förutsättningar som 

andra barn. Erbjuda olika pedagogiska miljöer samt skapa en känsla av delaktighet. 

Även om barn i förorten har ett behov av att komma utanför sitt bostadsområde har 

även svenska barn ett behov av att se den typen av områden och integreras med barn i 

socialt utsatta områden.” (Katarina) 

 

Katarina (Förskola D) redogör för det kompensatoriska uppdraget och pratar om den bild av 

samhället som skapats i många områden med utanförskap idag och hur viktigt deras uppdrag 
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blir för att visa en annan bild av det svenska samhället. Hon nämner denna problematik som 

en faktor till varför hon valde att starta verksamheten. Möjligheterna att erbjuda en 

verksamhet som är inkluderande och kan motverka den bristande integrationen är en essentiell 

del i hennes verksamhet.  

 
“Alla barn är olika och har olika behov. Ett barn som har det oroligt hemma kan i 

största hand behöva mer trygghet och en förskola som bygger deras självkänsla. Ett 

annat barn som har tryggt hemma kanske behöver social gemenskap, det får man fast 

man går i en fast förskola. I ett annat område kan det finnas föräldrar som åker ut och 

gör utflykter med sina barn exempelvis tekniska museum eller idrottsmuseum. Det 

finns hem där föräldrar inte vet att det finns fritidsanläggningar, museum. Förskolan 

finns för barnets behov och har som uppdrag att utgå från barnens förutsättningar. Vi 

skall tänka ur ett barnperspektiv. “(Anna) 

 

Anna (förskola B) förklarar hennes definition av det kompensatoriska uppdraget och betonar 

vikten av att kunna ge barn som inte har trygghet med sig från hemmiljön en extra trygghet. 

Hon nämner också att det är viktigt att tänka på barnens behov och att det är viktigt att förstå 

att en del barn aldrig kommer få möjligheten att besöka samhällsinstitutioner som museum 

osv. Det kompensatoriska uppdraget blir tydligt här och handlar om att möta barns behov av 

intressanta miljöer samt ge dem en trygghet och bygga deras självkänsla. 
 

“Det kompensatoriska uppdraget innebär att förskolan är en skolform där ett 

individuellt lärande pågår samt ett lärande i ett sammanhang och grupp. Det 

pågår inte samma lärande som hemma, som det gör i förskolan.” (Sanna)  

 

Sannas (Förskola C) uppfattning av det kompensatoriska uppdraget är den lärande som är 

pågående under den tid som barnet är i förskolan. Hon väljer att särskilja lärandet i hemmiljön 

från det lärande som sker i skolan.  

 

5.1.1 Prioriterade mål och visioner i arbetet med det kompensatoriska 
uppdraget  

Respondenterna beskriver vilka mål och visioner som mobila förskolan har. Samtliga är 

överens om att  

 
“Vår vision med den mobila förskolan är integration och språkutveckling. Det är 

viktigt att barn känner en delaktighet i samhället, att Sverige är lika mycket deras som 

vilken etnisk svensk som helst. Genom vår verksamhet ges barnen insikt i samhällets 

olika utbud.” (Patrik) 

 

Patrik (Förskola A) är tydlig kring vad deras vision innebär. Här ligger fokus på språk och 

delaktighet i samhället. Genom att ge barnen möjligheter att komma ut och uppleva nya 

platser kommer barnen kunna känna en större tillhörighet till det svenska samhället. Barnen 

ges även från tidig ålder möjligheter att få inblick i samhällets utbud vilket senare kan bidra 

till ett ökat intresse för att vara delaktighet. 

 
“Visionen med vår verksamhet ligger främst på språket och upplevelserna. Förskolan 

ligger i ett mångkulturellt område vilket innebär stora utmaningar för oss i förskolan. 

Arbetet kräver ett interkulturellt arbetssätt och förhållningssätt. Det innebär i 

praktiken att vi lägger extra fokus på språkutveckling. Genom olika former av 

aktiviteter får barnen möjligheter till ett verklighetsnära lärande där teori och praktik 

kopplas ihop.” (Lana)  
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Lana (Förskola A) berättar att mobila förskolan ligger i ett mångkulturellt område vilket 

kräver ett interkulturellt arbetssätt och förhållningssätt. Det handlar om att skapa 

språksituationer där barns språkliga kompetens stimuleras och utvecklas. Genom ett 

verklighetsnära lärande ges större möjligheter att komma ut i verkligheten och få konkreta 

upplevelser. Teori och praktik kopplas ihop.  

 
“Bussen är ett pedagogiskt verktyg för att kunna komma till olika platser. Eftersom 

mobila förskolor ligger i socialt utsatt område har jag sett väldigt mycket. Dels har 

flera generationer bott här och deras bild av samhället är förvrängt eftersom de inte 

har tillgång till samhället. Detta leder till en rädsla för det som är utanför.  Min 

ambition är att ge dessa barn en känsla av att samhället är tillgängligt för alla oavsett 

geografisk hemvist. När mobila förskolan initierades tyckte jag att det var obehagligt 

till en början med tanke på säkerheten, men jag tänkte på det hela utifrån ett 

barnperspektiv och ansåg att det skulle vara väldigt bra för barnen att få komma ut i 

samhället, och utanför sitt eget bostadsområde. “(Anna) 

 

Anna (förskola B) förklarar att visionen främst är att skapa möjligheter till ett verklighetsnära 

lärande där barnen får komma ut och uppleva. Hon kände till en början en stor oro när det 

gällde barns säkerhet men sakta men säkert reflekterar hon kring de positiva effekterna en 

mobil verksamhet kan ha på barnen. Hon påtalar också att många familjer som bor i området 

tenderar att isolera sig från resten av staden och att de byggts upp en rädsla mot det som finns 

utanför stadsdelen. 

 
“Vår mobila förskola ligger centralt, men vi vill arbeta utifrån ett upplevelsebaserad 

lärande där natur och friluftsområden är prioriterade områden. Vi är medvetna om 

grundarens tankar om att ge barn som bor i utsatta områden en möjlighet att upptäcka 

sin närmiljö och det var väl det som var grundtanken från början. Alla barn skall få 

samma förutsättningar, och det är viktigt att barn får besöka olika platser och därmed 

få olika upplevelser. Genom att erbjuda barnen detta kan vi ge dem mer möjligheter 

vilket också är starten på det livslånga lärandet. Bussen är ett pedagogiskt verktyg och 

eftersom många brinner för utomhuspedagogik var det extra roligt när mobila 

förskolan startades” (Sanna) 

 

Sanna (Förskola C) berättar att arbetslaget och hon personligen är väl medvetna om 

grundarens tankar om att ge barn som bor i socialt utsatta områden möjligheter att komma 

utanför sitt bostadsområde. Sannas förskola består av svenska barn och mobila förskolan 

ligger central där tillgången finns till hela stadens olika upplevelser. Sanna förklarar att det är 

viktigt att arbeta med ett upplevelsebaserad lärande och ge barn valmöjligheter för framtiden. 

Barnen skall vilja upptäcka nya saker och våga ta sig an nya utmaningar som får dem att 

utveckla sin sociala, emotionella, motoriska och kognitiva förmåga och lägger grunden för det 

senare lärandet menar Sanna.  

 
“Mina förskolor var lokaliserade i ett utsatt område, där många familjer från olika 

nationaliteter bodde. Jag kunde se att de här barnen hade föräldrar som ägnat hela sitt 

liv i denna stadsdel. Detta bekymrade mig mycket. Vi resonerade kring denna 

problematik i mitt team och kom fram till att vi ville vidga vyerna med de här barnen, 

så att de får komma ut i samhället.” (Katarina)  

 

Katarina (Förskola D) ville ge barn från förorten en möjlighet att integreras i samhället och 

skapa framtidsdrömmar hos dem. Katarina menar att bussen är ett redskap för att ta sig till 

olika institutioner i staden. Många familjer i socialt och ekonomiskt utsatta områden har olika 
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nationaliteter och lite kännedom om samhället. Katarina ville ge barnen ökade upplevelser för 

att stärka deras språkutveckling.  

 

5.2 Bussen som ett pedagogiskt redskap för att stärka barns 
upplevelser 

Detta avsnitt redogör för vilka resurser som finns i den mobila förskolan och vilka möjligheter 

som bussen erbjuder barn och pedagoger i verksamheten. Avsnittet visar att bussen används 

som ett naturligt inslag i verksamheten. Respondenterna uttrycker att varje miljö som bussen 

åker till börjar med en riskbedömning för att avgöra om det är en lämplig plats att åka till. 

Barns intressen och inflytande över vad dem vill göra genomsyrar verksamheten.  

 
“Bussen ses som ett naturligt inslag i verksamheten. Det är inte verksamheten utan det 

är personalen själva som strukturerar verksamheten och bussen är endast ett verktyg 

som underlättar att komma iväg och utforska och undersöka närmiljön. Det är 

kunskapssynen, barnsyn och planering som sätter tonen.  Genom bussen åker vi till 

olika platser som lekparker, brandstationer, färja, museum och bibliotek. Det finns ett 

värde att besöka ett ställe flera gånger. Vi arbetar även utifrån ett inkluderande 

arbetssätt där alla barn skall vara med och inte exkluderas”(Patrik) 

 

Patrik (Förskola A) betonar att bussen endast är ett verktyg och ett naturligt inslag i 

verksamheten. Han förklarar vidare att bussen inte är verksamheten utan det är pedagogerna 

själva som strukturerar verksamheten. Patrik menar att bussen möjliggör mycket, dels åker 

bussen till olika platser som parker, brandstationer, färja, museum och bibliotek. Genom barns 

utforskande av olika pedagogiska miljöer lär de sig nya saker på ett lustfyllt sätt. Det blir ett 

lärande som både bygger på glädje och nyfikenhet. Patrik berättar att de arbetar utifrån ett 

inkluderande arbetssätt där alla barn skall ges möjligheter att uppleva saker och ting på sina 

villkor, och menar att det inte finns exkluderande faktorer.  

 
“Bussen som ett verktyg ger oss möjligheten till ett verklighetsnära lärande, och till ett 

situationsanpassat lärande som är mycket större än den fasta förskolan. Då barnen 

kommer från olika länder får de ett rikare ordförråd, vänder blicken mot upplevelser 

som de inte tidigare haft och kommit i kontakt med. Barnen får större förståelse och 

uppfattning för vad slott eller museum är. Det blir mer konkret”. (Katarina) 

 

Katarina (Förskola D) berättar att bussen som resurs i mobil förskolan underlättar för 

pedagogerna och barngruppen att åka iväg på äventyr och upptäcka sin närmiljö. Katarina 

beskriver att upplevelserna blir konkret och ger barnen en god start i deras livslånga lärande. 

Hon uttrycker vidare att barnen vet vad exempelvis ett slott, museum eller sjö är. 

 
“Barnen besöker museum, olika arbetsplatser, lekparker, de åker skridskor. Barns 

intressen genomsyrar verksamheten. En fördel med bussen är att man kan åka tillbaka 

till samma ställe, vill barnen åka skridskor igen finns möjligheten att åka tillbaka. Vi 

åker ibland tillbaka flera gånger under en vecka, flera gånger under en säsong. Alla 

barn får inte åka skridskor med sina föräldrar och då är det roligt att vi kan ge den 

möjligheten.  Framförallt se glädjen när barnen provar nya saker de tycker är roligt. 

Dock kan jag ibland känna att bussen inte är till för alla, exempelvis 

funktionshindrade” (Sanna) 

 

Sanna (Förskola C) ser bussen som en fördel. Bussen är ett pedagogiskt verktyg som tar 

barnen till olika platser. Det kan vara museum, arbetsplatser, kulturella platser och 
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naturplatser. Hon berättar att barns inflytande finns med som en röd tråd genom 

verksamheten. Pratar barnen om brandkåren, är det bara att lyfta luren och ställa bussen 

utanför brandstationen. Sanna beskriver vidare att det inte är alltid är att man får komma in, 

men bussen får stå utanför. Även föräldrarna är engagerade och bjuder gärna dit barnen på 

besök. En nackdel som Sanna berättar om är att bussen inte är anpassad för alla barn och 

förklarar att grundinställningen är att alla skall ha rätt att gå på bussen, och menar att 

funktionshindrade barn istället skall vara kvar på fasta förskolan.  

 
“Vår resurs är bussen. Fördelarna med en buss är att man som pedagog har ett 

verktyg som möjliggör att man kan ta vara på en mängd olika saker som barn 

är intresserade av” (Anna) 

 

Anna (FB) förklarar att bussen ger många möjligheter. Med bussen som verktyg kan mängd 

olika utflykter göras och det finns inga begränsningar. Verksamheten utgår från barns 

intressen för att göra lärandet meningsfullt.  

 

5.2.1 Social integration av barngrupper 

I detta avsnitt förklaras hur samhällets kulturella utbud ses som ett naturligt del i arbetet att 

skapa förutsättningar för barns integration i samhället. Samtliga respondenter är överens om 

att det är viktigt att barngrupper från olika socioekonomiska grupper blandas, mötas och 

bygga relation med varandra. 

 
“Grannavdelningen har inlett ett samarbetsprojekt med en förskola i en närkommun. 

Detta utbyte gagnar barnen väldigt mycket, dels får de ett språkligt utbyte samt bygga 

relationer mellan varandra “(Patrik) 

 

Patrik (förskola A) berättar även om ett utbyte som förskolan har med en grannavdelning. 

Barnen på denna förskola kommer olika länder där svenska språket kan vara bristande. Därför 

blir utbytet extra viktigt, då barnen faktiskt behöver språkliga förebilder. Genom utbytet lär 

barnen känna varandra och upptäcker varandras likheter respektive olikheter 

 
“Barnen på den andra förskolan kan ibland reagera på att våra barn pratar lite annorlunda 

svenska, men det brukar gå över fort. Vi har även märkt att barnen på vår förskola är så 

mycket mer framåt och sociala. Exempelvis finns en flicka som är framåt och som gärna 

kramar alla barn. Barnen på den andra förskolan är lite reserverade då dem läser av situationen 

först. Vår barngrupp springer alltid till förrådet för att titta på cyklar som inte finns i vårt 

förråd på förskolan. Utbytet har lett till nya tankar och funderingar.” (Lana) 

 

Lana (förskola A) berättar vidare om samarbetet med förskolan. Barn är barn, och egentligen 

är det vuxna som sätter begränsningar. Barn vill endast skapa nya vänskapsrelationer. Lana 

beskriver att utbytet har väckt många tankar och funderingar, och att det är viktigt att se alla 

barn som jämlika. Det är mycket viktigare att bygga barns självkänsla. Lana förklarar att de 

har en flicka i sin barngrupp som är väldigt social. När flickan kommer till den andra 

förskolan kramar hon alla barnen och de vet inte hur de skall reagera. Barnen på den andra 

förskolan är lite mer tillbakadragna och vill helst läsa av situationen. 
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5.3 Utomhusvistelser och obegränsad tillgång till samhällets olika 
institutioner 

I detta avsnitt redogör respondenterna för vad som gör mobila förskolan unik och på vilket 

sätt mobila förskolan särskiljer från övriga fasta förskolor. Samtliga respondenter menar på att 

tillgången till hela staden som en integrerad del i verksamheten är skillnaden mot andra fasta 

förskolor. 

 
“Styrkan i mobila förskolan är de resurser vi har som möjliggör till ett 

upplevelsebaserat lärande. Samtliga pedagoger har redskap som möjliggör att uppleva 

saker i sin rätta miljö. Allt från natur till att man har kontakt med en bonde som ringer 

när det kommer kalvar. Åker man till Skansen kan man återvända varje dag tills 

barnen känner sig trötta på att se ormar. En annan gång besökte barnen sjöhistoriskt 

museum där båten inte kunde komma in på landet för att den var för stor. När barnen 

sedan fick undersöka båten tog de ur reservdelarna och testade att ro i land.  Det finns 

självklart olika faktorer som påverkar om vi kommer iväg på utflykter som snö eller 

om bussen skulle gå sönder.  Vi skapar inte miljöerna utan åker dit miljöerna finns 

”(Anna) 

 

Anna (Förskola B) berättar att det som är utmärkande med den mobila förskola är att barnen 

har möjlighet att komma iväg och arbeta med upplevelsebaserad lärande som även kallas 

äventyrspedagogik. Det blir upplevelser varje dag och varje ny ställe barnen besöker gör att 

dem vill leka. Pedagogerna behöver inte skapa miljöer för barnen utan här åker man till de 

olika pedagogiska miljöer vilket också är en aspekt som skiljer sig från den fasta förskolan. 

Anna förklarar att det finns faktorer som påverkar bussen, vilket kan påverka om det blir en 

utflykt eller inte.  

 
“Skillnaden mot en fast förskola skulle vara att arbetet inte störs av telefoner eller 

ringande dörrar. Vi är närvarande och det leder till ett reflekterande samtal med 

barnen. Är man inomhus är det alltid något som stör verksamheten och som gör att 

man inte kan vara lika aktiv och närvarande med barnen. Det sker ingen riktig 

utveckling. Utomhusvistelser möjliggör för oss att vara nytänkande” (Patrik) 

 

Patrik (Förskola A) berättar att utomhusvistelsen skapar möjligheter att arbeta på ett nytt sätt. 

Han förklarar att arbetet i en fast förskola kan medföra att man inte utvecklas. Arbetet 

utomhus inger ny inspiration och uppmuntrar en att tänka nytt. Patrik får medhåll från Lana 

som berättar utomhusvistelsen ger större frihet att undersöka och utforska miljön på nära håll. 
 

“Mobila förskolan ger oss möjligheten till ett verklighetsnära lärande som är 

mycket större än den fasta förskolan. Då barnen kommer från olika länder får 

de ett rikare ordförråd, vänder blicken mot upplevelser som de inte tidigare 

haft och kommit i kontakt med” (Katarina) 

 

Katarina (Förskola D) berättar att det finns vinster i en vanlig förskola men att den mobila 

förskolan ger möjligheter till upplevelser. 

 
“Mobila förskolan har många vinster, en skillnad är att vi undviker höga ljudnivåer, 

smittspridning, mindre utrymme, stress. Detta är på grund av att vi är en 

utomhusförskola. En annan skillnad är att vi är utomhus mycket och att vi har tillgång 

till allt då man kan åka tillbaka till samma ställe flera gånger.” (Sanna) 

 

Sanna (Förskola C) berättar att i den mobila förskolan vistas barnen den mesta delen av dagen 

utomhus. Det finns många hälsofrämjande faktorer En annan skillnad som utmärker en mobil 
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förskola är att barnen kan återvända till samma plats åtskilliga gånger för att undersöka och 

upptäcka. Sanna förklarar även att det inte finns begränsningar då man har tillgång till hela 

stadens utbud.  

 

5.4 Viktiga kompetenser i arbetet med det kompensatoriska 
uppdraget  

Samtliga respondenterna känner att de har kompetens att utföra samtliga tilldelade 

arbetsuppgifter. I intervjuerna framkom även att respondenterna har tillräckligt med resurser 

såsom bussen, och hela staden som sin fysiska miljö för att stödja barnen i sin allsidiga 

utveckling. Med detta i åtanken är bussen en resurs som ett sätt att stärka likvärdigheten och 

motverka denna problematik.  

 
“Det är här bussen spelar en viktig roll för att ge barn framtidsdrömmar och 

inspiration. Visst får segregationen konsekvenser för barn och ungdomar som bor där, 

då det avgör vilka livsval ungdomar gör, men vi pedagoger är nyckelpersoner i barns 

identitetsskapande och fortsatta lärande. Genom vår kompetens, kunskaper och 

resurser kan vi väcka nyfikenhet och intresse hos barn.  Interkulturell kompetens är en 

viktig kompetens. Bussen är ett fantastiskt verktyg att använda som ett lärorum 

utomhus.”(Katarina) 

 

Katarina (förskola D) berättar om vikten av en medvetenhet om problematiken i utsatta 

områden. Detta för att stötta barn på bästa sätt. Vidare poängterar Katarina att vissa 

bostadsområden faktiskt avgör vilka karriärmöjligheter som individen får senare i livet. Hon 

ger uttryck för vikten av kompetensutveckling där pedagogerna får kunskap om interkulturell 

arbetssätt och olika metoder som kan vara bra att använda för att möta barns behov.   

 
“Vår barngrupp ser olika ut. Alla har olika förutsättningar och behov. Vi 

försöker hela tiden anpassa metoderna efter individen då alla barn inte lär sig 

på samma sätt. Vissa barn lär sig bättre genom att höra, eller genom att 

uppleva saker på plats. Bussen möjliggör för barnen att använda sina sinnen 

och lära sig saker på ett lustfyllt sätt. Många familjer i dessa områden kan ha 

en ansträngd ekonomi och många barn kanske inte har den ekonomin att börja 

på fritidsaktiviteter.  Vårt uppdrag handlar om att kartlägga varje barns behov 

för att ta reda på vilka olika intresseområden som barn har.”(Patrik) 

 

Patrik (förskola A) uttrycker att bussen som en extra resurs har underlättat för pedagogerna att 

använda sina kunskaper för att stimulera och stödja barn i deras utveckling och lärande. De 

miljöerna som besöks ger nya tankar, idéer och inspiration. Patrik berättar att många barn i 

utsatta områden har föräldrar som har ett mindre ekonomisk kapital. Det leder till att 

upplevelserna blir färre pga. den kostnad som vissa fritidsaktiviteter har. Därför blir bussen 

extra betydelsefull och spännande för barnen i och med att samtliga aktiviteter är gratis.  

 
“En viktig kompetens som jag tycker är viktigt hos alla som arbetar i utsatta 

områden är interkulturell kompetens samt betydelsen av att lyfta barn från 

minoritetsgrupper i samhället och få dem att känna att de också är en del av 

samhället. Barn i förorten är minst lika mycket värda oavsett sin social och 

etnisk bakgrund.”(Lana) 

 

Lana (förskola A) berättar att kompetensen hos pedagogen är viktig och betonar vikten av ett 

interkulturellt förhållningssätt och arbetssätt, i mötet med barn och framförallt föräldrar men 



27 

även kunskap om barns kulturella och sociala bakgrund. Lana uttrycker vidare att alla barn 

skall känna stolthet över sig själv och att det är viktigt att pedagogerna få dem att känna att 

dem också har en likvärdig plats i samhället.  

 
 ”För att arbeta i en mobil förskola är det obligatoriskt att ha genomgått en 

säkerhetsutbildning. Vi åker ut till olika ställen och gör riskbedömningar. Vi kan inte 

heller ta in vilka vikarier som helst på bussen utan att de har gått en 

säkerhetsutbildning Det är även viktigt med kompetens om utomhuspedagogik och 

hur det stimulerar barns lärande och utveckling.” (Sanna) 

 

Sanna (Förskola C) berättar att det är viktigt med kunskap om utomhuspedagogik och hur 

man stimulerar barnen på olika sätt. En annan viktig kompetens som Sanna anser väsentlig är 

säkerhetsutbildningen. Detta för att det är ett stort ansvar.  

 
”En viktig kompetens jag anser är viktig är interkulturell kompetens, olikheter är 

något som skall synliggöras i verksamheterna då det är en viktig del i barns 

identitetsskapande. Inte heller skall man placera grupper i olika fack. En viktig 

kompetens är säkerheten, som är viktigt. Barnen är jätteduktiga på rutiner när det 

gäller säkerheten.” (Anna) 

 

Anna (Förskola B) lyfter interkulturell kompetens där olikheter ses som en tillgång och där 

man inte skall gruppera eller kategorisera människor utan låta barn få möta varandra oavsett 

vilken del av samhället de bor. 

 

5.5 Sammanfattande resultatbild 

Pedagogerna har kompetens att arbeta med målen då det finns förutsättningar för det. I detta 

fall är bussen en resurs. Pedagogerna har kunskap om flerspråkighet och hur barn kan 

stimuleras i sin språkutveckling. De har kunskap om vilka effekter den fysiska miljön har på 

barns identitet och språkutveckling. I resultatet framkom att respondenterna är medvetna om 

hur barns levnadsstandard kan variera och genom bussen kan verksamheten komplettera och 

kompensera med berikande erfarenheter och upplevelser.  

 

Resultatet visar även att mobila förskolan kan ge barn likvärdiga uppväxtvillkor genom att ge 

barn ett större socialt och kulturellt kapital. Pedagogerna använder stadens kulturella utbud 

som en integrerad del i mobila förskolan för att stärka barns språkutveckling. Olika besök på 

kulturella och samhälleliga institutioner kan lägga grunden för intressen som läkare, biolog 

eller polis.  

 

I resultatet framkom att bussen ger barnen en tillgång till institutioner som bibliotek, museum, 

musikskolan etc. Detta kan ge integrationen en helt ny innebörd. Genom bussen kan 

respondenterna använda sina kunskaper och skapa ett lustfyllt lärande hos barnen.  

 

Studiens resultat visar att den mobila förskolan ger barn möjligheten till ett verklighetsbaserat 

lärande genom att de får reella erfarenheter kring olika natur, djur, kultur etc. Detta har gett 

barnen en ökad ordförståelse och ordförråd då barnen också reflekterar och ställer frågor kring 

tankar och funderingar som de har. Mobila bussar skapar många möjligheter, dels möjliggöra 

möten med andra barn där barn kan utbyta idéer, livserfarenheter och kompetenser vilket 

medför att de får förståelse för människors levnadsförhållanden och villkor. 
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6. DISKUSSION 
Syftet med studien har varit att undersöka hur respondenterna arbetar med det 

kompensatoriska uppdraget ur ett likvärdighetsperspektiv. Särskilt syftar denna uppsats till att 

undersöka hur den mobila förskolan kan bidra till en ökad likvärdighet. I resultatdiskussionen 

följer en diskussion av studiens resultat i relation till den forskning som introduceras i 

bakgrunden. Vidare följer en slutsats utifrån uppsatsens frågeställningar. Slutligen tas ett 

avsnitt om didaktiska konsekvenser upp för att sedan övergå till olika förslag på vidare 

forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt följer en analys av det resultat som framkommit. Analysen är uppdelad i 

olika kategorier för att göra texten förståeligt.  

 

Respondenternas uppfattningar om det kompensatoriska uppdraget 

 

I resultatet framkom att respondenterna har en medvetenhet om förskolans kompensatoriska 

uppdrag. Jobér (2015, s. 71) redogör för innebörden av kompensatoriska uppdraget och menar 

att samtliga barn har rätt till kunskaper, möjligheter och framgångar. Det kompensatoriska 

uppdraget kan variera mellan olika förskolor i och med att alla barn har olika behov och 

förutsättningarna. Precis som författaren ovan beskriver begreppet, har respondenterna i 

studien liknande uppfattning, där dem menar att det handlar om att utgå från varje enskild 

individ.  Englund & Quennerstedt (2008, s. 16) beskriver vikten av en verksamhet som 

kartlägger och analyserar barns olika behov för att individanpassa undervisningen.  

 

Fyra av respondenter talar om det kompensatoriska uppdraget i relation till sociala, 

ekonomiska och kulturella aspekter. En av respondenterna i studien berättar att det 

kompensatoriska uppdraget innefattar ett lärande som sker inom förskolan och som särskiljs 

från det lärandet som sker i hemmet. Att särskilja hem och förskolans lärande på detta vis är 

en förenkling och påvisar en viss brist i förståelse för hur tätt sammanflätade dessa 

lärandemiljöer kan vara. Denna koppling faller sig vara extra viktig med avseende på det 

kompensatoriska uppdraget, där hemmiljön är en avgörande faktor för det sociala och 

kulturella kapitalet barnet får med sig till förskolan.  Detta kan kopplas till Perssons studie om 

“en likvärdig förskola för alla barn” där Persson (2015) hävdar att barns förhållanden till 

platser som barnen rör sig inom under sin uppväxt är centrala för dess utveckling samt viktiga 

beståndsdelar i arbetet med det kompensatoriska uppdraget (Persson, 2015, s. 46). 

 

Pierre Bourdieu (1989) teori om klasstillhörighet kan kopplas till det kompensatoriska 

uppdraget där han lyfter kapitaltillgångar för att förstå samhälleliga strukturer och skillnader 

mellan befolkningsgrupper i samhället. Begreppen fält, habitus och kapital blir avgörande för 

vad en familj kan ge sitt barn i hemmiljön (Broady 1990, s. 20). Det kompensatoriska 

uppdraget kan självklart inte väga upp för samtliga av dessa faktorer men det blir ändå väldigt 

viktigt att försöka förstå varje barns enskilda behov och arbeta utifrån det. 

 

Studiens resultat visar att mobila förskolans kompensatoriska uppdrag blir att öka barns 

sociala och kulturella kapital. Det är viktigt att alla barn får samma möjligheter i livet och att 

dem får en stabil grund redan i förskolan. Det är positivt att mobila förskolan erbjuder 

barngruppen en variation av upplevelser som kan gagna dem i deras senare skolgång. 
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Bozarslan (2009, s. 100) framhåller vikten av satsa på kulturella aktiviteter för att vidga 

barnens pedagogiska rum samt stärka språket.  

 

Det kompensatoriska uppdraget kan sammankopplas till förskolans och skolans politiska 

utveckling. Forsberg (2016, s. 628) skriver att tanken med kommunaliseringen handlade om 

att ge kommunerna större lokalt inflytande där dem ansvarar för resursfördelningen, och där 

extra resurser riktas till områden som är i behov av de resurserna. I relation till detta är det 

även viktigt att lyfta att de mobila förskolor som ingår i denna studie ingår under samma 

koncern och drivs av privata aktörer, vilket är en produkt av 1990-talets marknadiseringens 

utveckling som nämnts tidigare i studien. Enligt vår mening finns  för och nackdelar. Fördelen 

är att mobila förskolorna ligger i ett socialt och utsatt område som utgörs av segregation och 

utanförskap. Den ligger även i ett område där barnen har ett mindre socialt och kulturellt 

kapitalt, med detta menar vi att konceptet passar målgruppen för att de erbjuds att komma 

utanför deras närmiljö och delta i olika kulturella aktiviteter. En nackdel med att den är 

privatägd kan vara om företaget går dåligt så stängs verksamheten och barnen står utan 

förskola. Kallstenius (2010, s. 9) påpekar att privata skolor och förskolor kan bidra till en 

ökad integration för att komma utanför det utanförskap och hinder som boendesegregationen 

leder till. En annan faktor som är värd att nämna och som kan påverka resultatet är Helianthus 

vinstintresse. Ett sådant vinstintresse kan ha inverkan på personal och få dem att försöka 

framställa verksamheten som bättre än vad den är för att de vill marknadsföra sig.  

 

Bussen som ett pedagogiskt verktyg för att öka barns upplevelser 

 

Det som synliggjordes i vår resultatdel var att respondenterna var positiva till bussen och dess 

funktion som en bro mellan förskola och samhället. Respondenterna uttrycker att språket och 

utomhusvistelsen är prioriterade områden i den mobila verksamheten. Bussen är en möjlighet 

att använda samhällets kulturella mångfald som en resurs i arbetet i att stärka barns 

språkutveckling och delaktighet i samhället. Bussen ses som en tillgång och hela staden som 

sin fysiska miljö där de på ett lättare sätt kan uppfylla och konkretisera läroplanens 

strävansmål. I och med att barnen härstammar från olika länder, innehar olika erfarenheter 

och kompetenser har bussen varit ett gynnsamt verktyg för att verka kompensatoriskt. Barn i 

utsatta områden kan ha ett mindre socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital i form av 

begränsat nätverk, mindre kännedom om samhällets olika utbud. Detta resonemang kan 

kopplas till Bourdieus teoretiska ramverk där det sociala och kulturella kapitalet kan variera 

mellan socioekonomiska grupper. Det kan handlar om resurser som utbildningsnivå, språk, 

pengar och kontakter, böcker eller kontakter (Broady 1990, s. 31). Bussen ses i det här fallet 

som en kompensation för att vidga barns sociala och kulturella kapital genom att erbjuda 

aktiviteter som intresserar barnen. 

  

Enligt Jobér (2015) är förskolan grunden för senare skolgång. Genom att skapa likvärdiga 

uppväxtvillkor i förskolan ges barn samma livschanser (Jobér 2015, s. 50). Det innebär även 

ökade resurser då mobila förskolan har tillgång till allt, dvs. kulturella utbud och 

naturområden. Vill pedagoger stärka barns konstupplevelser kan de besöka ett konstmuseum, 

är barnen intresserade av vilka djur som finns i Sverige kan pedagogerna tillsammans med 

barnen besöka djurparken. Har förskolan ett läsprojekt kan de besöka biblioteket. Genom 

mobila förskolan vistas barn utomhus där det leder till ökade möjligheter att utjämna och 

anpassa undervisningen utifrån barnens behov. Barnen får möjligheten att utforska och 

bekanta sig med nya miljöer som museum, bibliotek, polis eller brandstation vilket ger barnen 

konkreta upplevelser. Dessa platser skapar nyfikenhet och intresse. Vistelsen i olika miljöer 

och institutioner möjliggör för pedagogerna att använda sin kompetens och kunskaper för att 
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stimulera barns utveckling och lärande. Respondenterna påpekar att olika mötena med 

museum, bibliotek, osv stärker barns språkutveckling på olika sätt. Språket är ett viktigt 

redskap för att uttrycka tankar, känslor och upplevelser. Språk, tanke och identitet hänger 

oupplösligt samman och utvecklas i ett socialt samspel med omgivningen (Lahdenperä 2007, 

s. 64). Detta är något som framkom i vårt resultat, att olika möten skapar tillfällen för språklig 

kommunikation. Den språkliga kommunikationen är en ständigt pågående process. Genom att 

åka till olika platser kan språket stimuleras. 

 

Bussen kan överbrygga skillnader i samhället och ge barn ökade upplevelser och erfarenheter. 

Med tanke på att barn kommer från olika länder och har olika erfarenheter och behov har 

bussen varit ett stort verktyg för att kunna verka kompensatorisk. Med detta menas att bussen 

ger barnen en möjlighet att vistas i olika miljöer för att de skall kunna utveckla olika 

förmågor. Respondenterna uttrycker att förskolans lokaler är ofta begränsade och att ljudnivån 

kan vara höga vilket påverkar gruppdynamiken, barns fokus och koncentration. Har man sin 

arbetsplats utomhus innebär det stora möjligheter för barn att röra sig fritt. Pedagogernas 

kunskaper är viktiga och har en stor betydelse för barns lärande och utveckling (Andersson, 

2000, Lindahl, 2003). Respondenterna menar även att miljöerna skapar inspiration för 

pedagogerna att använda sina kunskaper.  

 

Mobila förskolan är unikt på det sättet att de kan återvända till samma plats flera gånger under 

en vecka. Resultatet visar även att de inte störs av telefon eller andra störande moment utan att 

utomhusvistelsen medför att de kan fokusera på barnen.  

 

Interkulturell kompetens, förhållningssätt och integration  

 

Samtliga respondenter uttrycker att interkulturell kompetens och förhållningssätt är viktiga 

kompetenser i mötet med barn i mobila förskolan. Lahdenperä (2008, ss. 21-22) skriver att 

interkulturalitet innebär en interaktion mellan olika människor. Studiens resultat visar att 

barns olikheter är en tillgång i verksamheten där man visar barnen att det är något 

accepterande och positivt. Norell Beach (1995): Ellneby (2007, ss.78-79) skriver att olikheter 

inte skall betraktas som något negativt, och att det är viktigt att barn får möta olika människor 

för att skapa relationer. Detta kräver professionella vuxna förebilder som skapar en tillåtande 

miljö där olikheter tillåts. Vi anser att det är viktigt att integrera alla kulturer där barnen får 

förståelse för varandras levnadssätt, sätt att tänka. Detta bidrar även till en öppenhet och 

tolerans för varandras kulturer. I resultatet framkom att det är viktigt att få barn att känna 

stolthet över deras kulturer och att integrationen med andra barn från olika delar av samhället 

är viktigt för att respektera varandras levnadssätt, sätt att tänka och normer. Studiens resultat 

kan kopplas till Aycan Bozarslans bok om “Möte med mångfald” där hon skriver att 

människor i grund och botten är lika samt har samma grundläggande behov. Författaren anser 

att olikheter gör människor unika och att det är roligt och spännande att individer har skilda 

erfarenheter, maträtter och humor, vilket kräver professionella pedagoger som synliggör barns 

olikheter (Bozarslan 2010, s. 27). Vi anser att olikheter är en styrka i ett samhälle som utgörs 

av mångfald och demokrati. Alla barn är olika och tillför olika mycket.  

 

I resultatet framkom att samtliga mobila förskolor som ligger i utsatta områden arbetar 

språkutvecklande. Den språkliga utvecklingen ses som en stor del av integrationsprocessen. 

Däremot kan det vara svårt att se hur den mobila förskolan lyckas särskilja sig på detta 

område. Möjligtvis skulle bussen som resurs och utflykterna kunna verka inspirerande och få 

barnen att komma ut och se miljöer där bra svenska talas och bli inspirerade av detta. Möten 

med exempelvis brandkår och polis kan skapa förebilder och inspirationskällor. Detta resultat 
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kan även kopplas till Bozarslan (2010, s. 100) där hon menar att det är viktigt att barn har 

tillgång till stimulerande och inspirerande lärandemiljöer där barn använder sin fulla potential.  

 

Studies resultat visar även att bussen är ett verktyg för att arbeta med barns integration i 

samhället och med svenska barn från andra områden. Två av respondenterna berättar att de 

har ett integrationsprojekt med en annan förskola i ett villaområde. Denna integration kallas 

för social integration. Bunar och Sernhede (2013) skriver att segregerade bostadsområden 

tenderar att skapa grupperingar där olika grupper ställs mot varandra. För att bryta denna 

trend är det viktigt med en social blandning i samhället (Bunar och Sernhede 2013, s. ). Där 

barn från olika socioekonomiska grupper kommer i kontakt med varandra och leker 

tillsammans. Vi anser att den sociala interaktionen är viktig, dels för språket och den 

symboliska interaktionen. I vårt resultat framkom att barnen får en ökad glädje av att träffa 

andra barn. Respondenterna menar att barnen inte tänker på att de har olika kulturer, 

levnadssätt eller normer utan olikheterna tillåts, vilket gör det möjligt för barnen att vara sig 

själva. Det visar hur viktig bussen kan vara i att överbrygga skillnader mellan stadsdelarna. 

Enligt Bozarslan (2010) är förskolan en arena där integrationen ständigt pågår samt en plats 

där alla skall ha likvärdiga förutsättningar och valmöjligheter. Vidare menar författaren att 

integration innefattar relationer mellan två individer som samverkan och ta del av varandras 

levnadssätt, normer och värderingar (Bozarslan 2010, s.21). Varje barn skall bemötas 

förutsättningslöst och med nyfikenhet.  

 

Det är viktigt att vi inte har olika förväntningar på barnen pga. deras namn och ursprung. Barn 

som heter Abdullah, Layla, Mohammed eller Kalle skall känna hopp om framtiden och att 

pedagoger bygger deras självkänsla, tilltro till deras förmåga och att de faktiskt också kan bli 

läkare, sjuksköterska eller lärare. Genom mobila förskolan möter barn olika yrkesförebilder 

som kan ge framtidsmöjligheter och ökad framtidstro. Bussen är en resurs för att hjälpa 

barnen att stärka deras möjligheter till upplevelser delaktighet i samhället. Bozarslan (2010, 

ss. 113-114) poängterar att barn behöver många olika nycklar in till det svenska samhället 

som öppnar upp för dessa möjligheter och att de ges förutsättningar att drömma stort och bli 

vad som helst.  Dessa nycklar kan innefatta samhälls och kulturkompetens i form av olika 

miljöer, demokratiska värderingar, goda och nära relationer, social kompetens och stärka 

barns tvåspråkighet.  

 

6.2 Slutsatser 

Våra frågeställningar handlar om hur respondenterna ser på sin kompetens och resurser för att 

arbeta med det kompensatoriska uppdraget samt hur verksamheten skapar förutsättningar för 

att öka integrationen. Vi kan inte heller göra en generalisering på att alla mobila förskolor 

arbetar på samma sätt. Däremot kan denna studie öppna upp för diskussioner om hur 

förskolebussen kan ses som ett sätt att öka integrationen. Med den här studien vill vi väcka 

intresse för den mobila verksamheten och de positiva effekterna som medförs 

 

Studiens resultat visar att bussen är ett verktyg som kan underlätta arbetet med det 

kompensatoriska uppdraget. Men samtidigt är det också ett verktyg som kan underlätta all 

form av upplevelsebaserad pedagogik. Här blir det framförallt viktigt att pedagogerna 

verkligen är medvetna om vad det kompensatoriska uppdraget innebär och att de kan urskilja 

de brister som kommer från hemmiljön. Mobila förskolan skiljer sig egentligen bara på en 

punkt jämfört med den fasta förskolan. Denna punkt ligger i de möjligheter som finns med att 

kunna flytta verksamheten runt i staden och ge barnen en annorlunda upplevelse. Denna 

ökade möjlighet till ökade upplevelser kan för vissa familjer betyda väldigt mycket då de 
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kanske inte har tid eller kännedom om det utbud som finns i staden. Samtidigt finns det 

familjer som bor i förorten som har både tid och pengar som kanske redan är aktiva och 

besöker dessa platser. Här är det viktigt att inte generalisera och tro att bara för att man 

kommer ifrån en förort så har man inga möjligheter att ge sina barn roliga och lärorika 

upplevelser. Det är även viktigt att inse att med en mobil förskola kan socioekonomiska 

gränser överbryggas. Vi har i studien ett exempel på möten mellan förskolor belägna i 

områden med olika socioekonomisk status. Här kommer ett för oss av mobila förskolan 

viktigaste argument. Att möjliggöra möten över samhällsgränser som annars inte hade skett. 

Mobila förskolan behöver självklart inte bara vara ett verktyg för pedagoger som arbetar i 

förorten utan hade passat utmärkt för pedagoger som arbetar på landet eller i mer välbärgade 

områden. Med detta menar vi att alla gynnas av möten med miljöer som är obekanta och att 

det är viktigt med dessa möten för att kunna få förståelse för varandra i samhället. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Vi har i vår studie använt oss av en metod med kvalitativ karaktär i form av intervjuer. 

Urvalsgruppen har bestått av olika aktörer med olika roller och erfarenheter, samt har två av 

de mobila förskolor som valts ut ingått under en och samma koncern, Helianthus AB som 

drivs med vinstintresse. Det har varit svårt att hitta förskollärare som arbetar på mobila 

förskolan som skulle tänka sig ställa upp på intervju. Det beror delvis på att det finns få 

mobila förskolor i Sverige. Att företaget just drivs av vinstintresse kan ha påverkat resultatet 

på många sätt då de marknadsför sina förskolor i hopp om att väcka nyfikenhet och intresse. 

Ett företag som driver en förskola som tar ut vinster anser vi påverkar likvärdigheten och 

framförallt begreppen “en skola för alla”  

 

Vi har även tillämpat en halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att respondenterna får 

större frihet och talutrymme att utveckla vidare sina svar. Vi fick som intervjuare mer insikt 

och kännedom om deras arbete i verksamheten. Under intervjutillfället kunde vi 

uppmärksamma att vissa frågor var liknande vilket ledde till att vi fick vara extra vaksamma 

och lyhörda. I samband med intervjufrågorna ställdes även följdfrågor för att få veta mer om 

hur de menar. (Kihlström 2009 s. 179) påpekar att det är av vikt att anpassa frågorna efter 

individen för att då fram utförligare svar. Vi har även valt att spela in intervjuerna. Om vi inte 

hade spelat in intervjuerna så kan man inte höra sig själv och inte heller får man veta om man 

ställt ledande frågor. 

 

Nu i efterhand har vi kommit till insikt om att intervjufrågorna skulle vara utformade på ett 

annat sätt, så att de motsvarar syfte och frågeställningar. En pilotstudie hade varit 

betydelsefullt att genomföra innan intervjuerna för att få en bekräftelse på om 

intervjufrågorna behöver justeras eller förtydligas i relation till syfte och frågeställningar. 

Intervjun har inte varit tillräckligt för denna studie. Kihlström (2009) skriver att för att öka 

studiens validitet är det viktigt genomföra en förstudie för att testa redskapen (Kihlström 

2009, s. 179).  Det hade istället varit optimalt att kombinera intervjuer och observationer för 

att få en större förståelse för verksamhetens innehåll. Genom intervjuer och observation hade 

vi möjligen kunnat få ett annat resultat och perspektiv än vad vi har fått nu. Vi kan inte heller 

dra en generell slutsats pga. ett litet urval. Nu i efterhand hade vi kunnat genomföra 

kvalitativa observationer för att få mer kunskap om mobila verksamheten innehåll samt med 

samma redskap stärka validiteten.  

 

Arbetet har i överlag gått väldigt bra och vi fick ett positivt välkomnande från förskolan. Det 

har emellanåt varit svårt att hitta forskning om mobila förskolan vilket vi ibland kunde se som 
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ett hinder men vi hittade genom olika sökord relevanta böcker och artiklar som hörde till 

ämnet.  

 

6.4 Didaktiska implikationer   

Vi har utifrån våra intervjuer fått en större förståelse för hur aktörerna arbetar med det 

kompensatoriska uppdraget och hur bussen används för att stärka barns upplevelser och ge 

barn ett rikare kulturliv. Det är viktigt att alla barn får likvärdiga möjligheter och en stabil 

grund för senare skolgång.  

 

Vi anser att det är viktigt att alla barn ges samma möjligheter och start i livet. Alla barn har 

olika förutsättningar och behov och behöver vägledning och stöttning av olika slag. Barn som 

går i mobila förskolor får möjligheten att varannan vecka vistas i en buss som tar barnen till 

olika ställen där dem får utforska och undersöka sin närmiljö på sina villkor. Det är viktigt att 

verksamheten är lustfyllt och att miljöerna som barn besöker är inbjudande och ger barn 

möjligheter att bekanta sig med olika platser. Dock har nya tankar väckts i samband med detta 

arbete och det handlar i synnerhet om hur verksamheten skall tillgodose barns förutsättningar, 

om ett barn exempelvis är funktionshindrad. Vi kan här känna att bussen inte är anpassad för 

alla och att det leder till att dessa barn som inte har förmågan att delta utesluts på grund av de 

hinder som barnet har. Vi har under processens gång fått en ökad kännedom om att bussen 

kan vara ett sätt att stärka likvärdigheten och ge alla samma möjligheter, men får alla 

verkligen samma möjligheter? En didaktisk konsekvens av detta blir att arbeta inkluderande 

och se till att bussen är tillgänglig för alla. Funktionshindrade barn har lika stor rätt att 

undersöka och utforska sin omvärld som andra barn som inte har någon form av 

funktionshinder.  

 

Utifrån undersökningen har nya tankar väckts om hur bussen kan användas ännu mer. Ett 

samarbete kan inledas med institutioner såsom bibliotek, museum, polis, brandstation så att de 

kan komma till förskolan och inspirera barnen. Nu varierar barngruppen, varannan vecka är 

de ute på äventyr och varannan vecka är de på den fasta förskolan.  Medan ena gruppen är ute 

och utforskar, är det viktigt att gruppen som är på den fasta förskolan känner sig lika 

inspirerande. En annan viktig sak är miljöns betydelse. Jag vill uppmuntra pedagoger i mobila 

förskolor att skapa en inbjudande miljö i den fasta förskolan där barn kan utforska och 

undersöka på samma sätt som dem gör i den mobila förskolan. Barn leker oftast det de 

upplever. Eftersom mobila förskolorna har hela staden som sin fysiska miljö är det viktigt att 

den fasta förskolan erbjuder en miljö där barnen kan undersöka på sina villkor.  

 

Det hade varit intressant om det funnits forskning om mobila förskolan och vilka effekter som 

verksamheten har i barns utveckling och lärande.  

 

Studien har medfört att vi i vår framtida yrkesroll överväger att driva frågan om fler mobila 

förskolor i landet. Vi anser att bussen som verktyg underlättar det vardagliga arbetet i 

förskolan. Möjligheten bör ses över att öppna fler mobila förskolor med samma koncept. 

 

6.5  Förslag till vidare forskning 

Denna uppsats har väckt många tankar och funderingar. Det hade varit intressant att observera 

två mobila förskolor i två stadsdelar, en i ett socialt utsatt område och en i ett välbärgat 

område för att se undersöka likheter respektive olikheter. Det skulle även vara intressant att 

undersöka bussens tillgänglighet, och i synnerhet hur barn med särskilt stöd bemöts och hur 
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deras behov tillgodoses. Även studera mobila förskolan utifrån ett föräldraperspektiv för att 

undersöka deras upplevelser om mobila förskolan. Det hade även varit önskvärt att utreda 

pedagogernas hur kommunernas kompetensutveckling ser ut i relation till det 

kompensatoriska uppdraget 
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Bilaga 1: Missivbrev  

 

Missivbrev till respondenterna 
Vi är tre studenter som läser förskollärarprogrammet vid Högskolan i Borås. Vårt 

examensarbete handlar om hur personal arbetar med det kompensatoriska uppdraget ur ett 

likvärdighetsperspektiv.   

 

Vi anser att det är viktigt att alla barn får en likvärdig utbildning och samma förutsättningar. 

Vi söker pedagoger, förskolechef samt skolledare som vi ser som intressanta för vårt 

examensarbete och därmed kan tänka sig ställa upp på en intervju och dela med sig av sina 

tankar och erfarenheter.  

 

I vår studie kommer vi att beakta de forskningsetiska principerna, d.v.s. informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Detta innebär att du som 

informant kommer avidentifieras samt att din medverkan bygger på frivillighet och att du när 

som helst när avbryta din medverkan.  Denna studie är inte avsedd att användas i 

kommersiella syften för ekonomisk vinning. Du kommer även att få möjlighet att ta del av 

studiens syfte och även läsa uppsatsen.  

Om du har möjligheten att ställa upp på denna intervju vore vi tacksamma om du kontaktas 

oss.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Asha Haji Hashi – 070 XXX XX XX 

Kokab Rasekh – 076 XXX XX XX 

Fatmata Brinck – 073 XXX XX XX 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

Pedagogens erfarenheter/upplevelser 

● Hur många år har du jobbat i denna förskola?  

● Vad har du för utbildning? 

● Vad var det som lockade dig att välja det här yrket? 

● Vad var dina tankar när den mobila bussen introducerades i verksamheten? 

● Har du jobbar i en reguljär förskola tidigare? Om ja, I vilket område låg förskolan? 

Barngrupp? 

● Vilka skillnader anser du finns mot en mobil verksamhet? 

● Om du jämför en reguljär förskola med en mobil förskola, anser du att det är lättare att 

uppfylla det kompensatoriska uppdraget som den mobila förskolan har än den vanliga? 

 

Verksamhetens arbetssätt 

● Vad är mobila förskolans vision? 

● Hur resonerar arbetslaget kring grundarens tankar bakom verksamheten? 

● Hur ser en vanlig dag ut hos er? 

● Hur ser gruppindelning ut i den mobila verksamheten? 

● Vilka för och nackdelar finns med en förskolebuss? 

● Hur stimulerar den mobila pedagogiken barns lärande och meningsskapande? 

● Hur tillgodoser verksamheten gruppens olika förutsättningar/behov? 

● Vilka teoretiska utgångspunkter är det som ligger bakom den mobila förskolan? 

●Vad utmärker mobila förskolan i relation till en reguljär förskola? 

●Vilka positiva och negativa effekter ser ni med tanke på att förskolan ligger i ett utsatt  

●område? 

●Hur ser ni på det upplevelsebaserade lärandet i relation till mobil pedagogik? 

●Hur dokumenterar ni barns lärande? 

Vilka läroplansmål är särskilt prioriterade i verksamheten? 

 

Förhållningssätt/barnsyn/kunskapssyn 

● Vad har ni för förhållningssätt till barns lärande? 

● Hur tas barns inflytande och delaktighet till vara? 

● Vad vill ni att barnen skall minnas, tillbaka från den tiden de varit i förskolan? 

●Vad har ni för kunskapssyn? 

 

Förskolechefens erfarenheter/tankar/funderingar 

● Hur väcktes intresset för en förskolebuss? 

● Vad finns det för styrkor och svagheter med denna verksamhet? 

● Vad är det övergripande syftet med den mobila förskolan? 

● Hur anser du att den mobila verksamheten bidrar till barns utvecklande av kunskaper? 

● Vad var orsaken till att den mobila förskolan initierades?  

 

Likvärdighet  

● Hur tar ni hänsyn till de barn som är i behov av särskilt stöd? 

● Vad innebär ett kompensatoriskt uppdrag för er? 

● Hur tror ni att den mobila verksamheten motverkar den sociala ojämlikheten? 

● Hur resonerar ni kring hur den mobila verksamheten kan vara ett komplement för 

hemmet/familjen? 

● Hur tror ni att en mobil verksamhet hade sett ut om den istället låg centralt?  

● Vad finns för fördelar med att den ligger i ett mångkulturellt område? 
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● Vilka anser ni är de största utmaningarna med verksamheten? 

●Vad anser ni är likvärdigt i förskolan? 

● Hur ser ert likvärdighetsarbetet ut? 

● Hur konkretiseras demokratiuppdraget? 

●Vilka prioriterade mål i läroplanen arbetar ni med? 

 

Föräldrar 

● Hur upplever föräldrar er verksamhet? 

● Får de möjlighet att följa och få en inblick i verksamhetens innehåll? 

● Hur lockar ni föräldrar till att bli mer delaktiga i verksamheten? 

 

Följdfrågor 

● Kan du berätta mer? 

● Hur menar du? 

● Kan du ge något exempel? 
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