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Sammanfattning  
 
Undersökningens syfte är att utveckla kunskap om hur förskolebarn kan göras delaktiga i den 
pedagogiska dokumentationen av en bildskapande aktivitet med hjälp av en surfplatta, i detta fall 
en iPad. I första hand undersöks barns perspektiv på vad som sker när de dokumenterar 
varandras bildskapande i aktiviteten, men även pedagogers perspektiv undersöks.  
 
Empirin är insamlad på en förskola, där urvalet av informanter gällt två barn i 3-årsåldern och två 
barn i 5-årsåldern samt två förskollärare. 
 
Arbetet har som utgångspunkt Reggio Emilias syn på barns delaktighet i estetisk lärprocess. Den 
teoretiska aspekten utgörs av bland annat en sociokulturell syn på hur barn kan lära av varandra 
och utvecklas genom skapande med bland annat stöd av medieredskap i sin omgivning. 
 
Arbetet är en kvalitativ studie, inspirerad av aktionsforskning. Undersökningens genomförande 
och resultat är uppdelad i tre steg. Steg 1, där barnen får dokumentera varandra under en 
bildskapande aktivitet med hjälp av en iPad. Steg 2, där barnen väljer ut fem till sex fotografier 
var av de fotografier det tog i steg 1. Slutligen ett steg 3, där två förskollärare blir intervjuade 
tillsammans.  
 
Resultatet i steg 1 visar att arbetet med pedagogisk dokumentation genom att använda iPad-
fotografering skilde sig mellan 3-åringarna och 5-åringarna. Analysen visar att 5-åringarna var mer 
vana att använda iPad och den åldersgruppen tog ett varierat urval av fotografier. 3-åringarna var 
till en början försiktiga när det gällde användningen av iPad och urvalet blev många fotografier 
men inte varierat. Resultatet i steg 2 visar på att barnen valde ut sina fem fotografier med stor 
variation och på hela bildskapandeprocessen. Barnen valde fotografier på sin egen 
bildskapandeprocess. Resultatet i steg 3 visar att förskollärarna kan använda barnens fotografier i 
förskolans verksamhet som ett led i deras kommunicerande. Förskollärarna menar även att 
fotografierna kan användas i det pedagogiska dokumentationsarbetet. Barnen tog fotografier som 
förskolan eftersträvar.  
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1. Inledning  
Förskolorna i Sverige ska idag utföra ett systematiskt dokumentationsarbete för att skapa kvalitet 
i förskolans verksamhet, så att pedagogerna kan utvärdera och utveckla för att barnen får en 
meningsfull vistelse på förskolan. I läroplanen från förskolan står ”Förskolans kvalitet ska 
kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att 
utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och 
lärande följas, dokumenteras och analyseras.”(Lpfö 98/10, s.14) Dokumentationen utförs av 
pedagogerna. Inför mitt arbete som blivande pedagog i förskolan är jag intresserad av hur man 
kan involvera barnen i dokumentationsarbetet. Jag vill därför se hur dokumentationen skulle 
kunna se ut om man tog hjälp av barnen. Det är väldigt intressant att det kommer in mer digitala 
verktyg i förskolorna. Jag menar att istället för att vara rädd för ny teknik kan pedagoger istället se 
digitala verktyg som en tillgång och ett komplement i verksamheten. För att förstå mer om hur 
tekniken som finns tillgänglig på förskolan kan användas i ett dokumentationsarbete har jag 
skapat en aktivitet som en sort test. Aktiviteten redovisas i denna uppsats. Barn i åldrarna 3-5 har 
under en bildaktivitet fått dokumentera varandra med hjälp av en iPad. De har först fått måla och 
dokumentera sedan har de fått välja ut cirka fem fotografier som de tog under dokumentationen. 
Efter det har två pedagoger på förskolan fått se de utvalda fotografierna och blivit intervjuade om 
fotografierna. Förskolan som undersökningen skedde på är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin1. 
 
 

Begrepp 
För att förstå texten bättre är det relevant att förklara olika begrepp som är centrala i uppsatsen.  
Surf/lär- platta - Surfplatta/lärplatta/pekplatta/padda – olika benämningar på det digitala 
verktyg som är en platt liten dator med tryckkänslig skärm och flertalet avancerade funktioner. I 
detta arbete är det en iPad som varit det digitala verktyget i barnen händer, ofta kalla ”padda”. I 
denna uppsats benämns därför detta digitala verktyg som just padda. Förklaringen är hämtad från 
nationalencyklopedins hemsida, www.ne.se. 
Digitala verktyg - produkter, baserade på kommunikationsformerna text, grafik, animation, ljud 
och bild/video. Förklaringen är hämtad från nationalencyklopedins hemsida, www.ne.se. 
Pedagogisk dokumentation – innebär att lyssna in vad som pågår bland barnen och synliggöra 
det med dokumentation genom bland annat fotografi, anteckningar eller film. (Skolverket, 2012, 
s.15)  
 

                                                 
1 Reggio Emilia filosofin är ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en 
stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och 
intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. (http://www.reggioemilia.se/)  
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2. Syfte och frågeställning 
 
Undersökningens syfte är att utveckla kunskap om hur förskolebarn kan göras delaktiga i den 
pedagogiska dokumentationen av en bildskapande aktivitet med hjälp av en padda. I första hand 
läggs fokus på barns perspektiv och vad som sker i aktiviteten som styrs av dem, men även 
pedagogers perspektiv ska undersökas. 
 
De frågeställningar som studien ska behandla är: 
Hur kan barn i ålder 3-5 göras delaktiga i den pedagogiska dokumentationen på förskolan? 
Hur tar barnen sig an uppgiften att fotografera en bildskapande aktivitet? 
På vilka sätt väljer barnen ut de fotografier som ska ingå i dokumentationen?  
Kan förskolepersonalen använda de fotografier som barnen har valt ut i förskolans verksamhet? 
Iså fall hur? 
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3. Bakgrund 
 
I detta stycke behandlas litteraturen vilken är avgränsad till svensk forskning och litteratur.  
Förskolans läroplan gås igenom först, vad läroplanen har för riktlinjer angående dokumentation 
och för bildskapande och estetiska lärprocesser. Vidare belyses även en del av skolverkets tidigare 
insatser för att stimulera till medieanvändning i skola och förskola, som till exempel padda. Sedan 
redogörs för varför pedagogisk dokumentation är viktigt. Senare i avsnittet kommer surfplatta tas 
upp och då i första hand hur dessa digitala verktyg används i förskolan. Ett urval av uppsatser 
samt delar av pågående doktorandstudier som fokuserar forskningsområdet redovisas. Även 
estetiska lärprocesser och uttrycksformer belyses då dessa områden är aktuellt i både förskola och 
skola idag. Slutligen diskuteras medieanvändning och digitala verktyg i förskolan. 
 
 

Läroplanen om dokumentation 
Skolverket har tydliggjort ett avsnitt i förskolans läroplan, Lpfö 98/10, där det framgår att det är 
viktigt med dokumentationen i förskolan. 
 
I Lpfö 98/10 (2010, s.14) framhävs att verksamheten i förskolan kontinuerligt och systematiskt 
ska dokumenteras. Den ska följas upp för att utvärderas och utvecklas. För att skapa de bästa 
villkoren för aktivt lärande behöver förskolan följa, dokumentera och analysera barns utveckling 
och lärande. 
 
I Lpfö 98/10 (2010, s.14) framgår det att för att förskolan ska kunna stödja och utmana varje 
enskilts barns lärande, behövs det kännedom om barnets erfarenhet, kunnande och delaktighet. 
Det behövs även kunskap om när barnet uppfattar verksamheten som meningsfull, rolig och 
intressant. 
 
Syftet med systematisk dokumentation och utvärdering är att pedagogerna ska få kunskap om 
förskolans kvalitet. Det handlar i första hand om att utveckla arbetsprocesser och bättre 
arbetsprocesser för att kunna bedöma om verksamheten sker i enlighet med läroplanens mål. 
Men också för att kunna bedöma vilka åtgärder som kan förbättra barnens förutsättningar att lära 
sig, utvecklas, känna sig trygga och ha det roligt i förskolan. 
 
Det finns vidare riktlinjer som förskolläraren ska ansvara för att de följs i verksamheten. En 
sådan punkt är ”att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur 
läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet” (Lpfö 98/10, 2010, s.15). Det 
är viktigt att förskolläraren tar sitt ansvar så att det blir bra kvalitet på verksamheten. I Lpfö 
98/10 (2010, s.15) framgår det att resultatet av alla dokumentationer och utvärderingar i det 
systematiska kvalitetsarbetet brukas för att utveckla kvalitén på förskolans verksamhet och bidrar 
till barns möjligheter att lära och utvecklas.  
 
 

Läroplanen om Estetiska lärprocesser och uttrycksformer 
Det finns mål som förskolan ska sträva efter inom estetiska lärprocesser och då även bild. Lpfö 
98/10 (2010, s. 10) understryker att förskolan ska ta ansvar för att barnen utvecklar intresse för 
bilder och olika medier så att barnen kan diskutera och använda sig av det. Barnen ska även få 
utveckla sin skapande förmåga genom bild, musik, rörelse och lek. Barnen ska kunna uttrycka 
sina tankar och erfarenheter med många olika uttrycksätt.  

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 
musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 
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både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. 
Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. 
Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande 
processer som i tillämpning. ( Lpfö 98/10, 2010, s.7) 

 

 

Skolverkets insats 
Skolverket har gjort en insats för att stimulera lärare och förskollärare kring området IT genom 
en utbildning som innebär, praktisk it- och mediekompetens, PIM2. Utbildningen har pågått 
under sju år och har varit framgångsrik, men håller på att avvecklas till sommaren 2014. Det är 
många lärare och förskollärare som genomfört utbildningen och efterfrågan av utbildningen har 
minskat. PIM-utbildningen ska främja utveckling och användning av informationsteknik i skola 
och förskola. Utbildningen består av olika steg där man lär sig att använda olika programvaror till 
exempel Movie Maker, ett program där man kan göra film och bildspel.   
 
 

Statistik från Småungar och medier 2012/13 
Staten medieråd (2012/13) har getts regeringens uppdrag att undersöka fältet kring små barn och 
medier i Sverige. Det har tidigare gjorts en undersökning 2010 om småbarns media användning. 
En reviderad upplaga gavs ut för perioden 2012/13. Undersökningen från 2012/13 visar på att 
media användningen ökar och att det går ner i ålder, vad det gäller bruket av till exempel datorer 
och iPad-verktyg. Statistiken visar på att 55 % av 3-åringarna använder internet några gånger i 
veckan eller oftare i undersökningen från 2012/13. I undersökningen kan man se om barnet har 
en egen mobil eller delar med andra i familjen. Barn mellan 0-1 år är det 4 % som delar mobil 
med någon i familjen. Barn mellan 2-4 år är det 8 % som delar mobil med någon i familjen. 
Statistiken är hämtad från www.statensmediaråd.se   
 
 
 

Teoretiska aspekter med utgångspunkt i tidigare forskning och 

litteratur 
Nedan följer några utvalda aspekter från forskning och litteratur i ämnesområdet som är viktiga 
för undersökningen. 
 

Pedagogisk dokumentation 

Hillevi Lenz Taguchi (1997, s.12) säger att arbeta med pedagogisk dokumentation som 
arbetsverktyg innebär att man arbetar med det för ett kontinuerligt förändringsarbete i förskolan. 
Det går till exempel inte att efter ett par dokumenterade temaarbeten och lite miljöförändringar 
säga att man arbetar enligt Reggio Emilia filosofin. Lenz Taguchi menar att dokumentationen ger 
personalen ständig information om var de står just nu. Det ger även svar på barns läroprocesser, 
hur de lär, hur de tänker och vad de kan. Lenz Taguchi (1997, s.12) framhäver att ett arbete med 
pedagogisk dokumentation aldrig blir färdigt. Det är en läroprocess för både pedagoger och barn.  

Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt 
reflektionsarbete, barn emellan, pedagoger emellan men även familj och förskola emellan. (Lenz 
Taguchi, 1997, s. 15).  

Lenz Taguchi (1997, s.7) menar att dokumentationens uppgift i Reggio Emilia är att synliggöra 
barnen. De är rika och kompetenta och de söker kunskap. Barnens läroprocesser kommer alltid 

                                                 
2 För mer information - http://www.pim.skolverket.se/EN 
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först och är i interaktion med pedagogers läroprocesser. En grundsten i filosofin är att den 
kunskapen den vuxne får om och av barn är lika betydelsefull som kunskapen som den vuxne ger 
till barn.  
 
Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2005, s. 17) anser att dokumentationsarbetet i förskolan 
kräver och inspirerar till att ha reflektion tillsammans och bör vara utgångspunkten som driver 
den pedagogiska processen framåt. Det är de gemensamma reflektionerna som synliggör hur man 
ser på rollen som pedagog och på barns lärande. Åberg och Lenz Taguchi (2005, s.17-18) menar 
att dokumentationen skapar en verksamhet där alla är delaktiga.  Den hjälper även till att inse vad 
barnen försöker att förstå och hur de lär. Det gör att pedagogerna kan utmana barnens tankar i 
nya sammanhang, vilket inspirerar till att söka efter ny kunskap tillsammans. Åberg och Lenz 
Taguchi (2005, s. 20) framhäver att det är viktigt att dokumentationen får tolkas på många sätt 
och med många ögon och det blir då nödvändigt att bjuda in barnen i dokumentationen. För det 
blir ingen utveckling utan dialogen.  
 
Christina Wehner-Godée (2011, s.12) förklarar vad dokumentation är inom förskolan. Det är 
material som samlats ihop och sedan sammanställts. Det kan vara både digitalt och analogt 
material. Wehner-Godée framhäver att dokumentationen kan se ut på olika sätt, till exempel, 
portfolio, foto, anteckningar, intervjuer, video. Det är sedan upp till pedagogerna hur materialet 
används, tolkas och reflekteras kring. Wehner-Godée (2011, s.12) menar att det ofta är där 
förskolepersonalen gör missar och dokumentationen blir bara att handla om vilken metod som är 
bäst. Poängen med dokumentationen är att den ska användas i ett pedagogiskt förändringsarbete. 
Wehner-Godée framhäver att det är meningen att den pedagogiska dokumentationen ska 
användas som ett verktyg för analys i olika pedagogiska sammanhang. Men också hur olika 
pedagogiska ställningstaganden blir betydelsefulla för att utveckla verksamheten. Själva 
dokumentationen blir först pedagogisk när den används i ett pedagogiskt sammanhang. Det blir 
även möjligt att synliggöra de olika teoretiska tankar som är utgångspunkt i diskussionen för ett 
kollektivet pågående förändringsarbete. Wehner-Godée (2011, s.13) menar att när den 
pedagogiska dokumentationen fungerar, blir den kärnan i verksamheten och sätter igång 
pedagogiska och didaktiska tankar för just den barngruppen. Den blir då användningsbar som 
underlag i föräldrasamtal och för bedömning av förskolans kvalitet. Wehner-Godée framhäver 
även att det gäller att våga möta sina tankar och att ifrågasätta dem tillsammans med andra 
pedagoger, barn och föräldrar för att få olika tolkningar. 

 
 

Med paddan i förskolan 
I en artikel av Ulf Jämterud på skolverkets hemsida om Susanne Kjällander, fil. dr. i didaktik3, och 
hennes projekt App Knapp i Botkyrka kommun, får man ta del av Kjällanders tankar om 
projektet som sker på 16 förskolor. ”Forskarna dokumenterade barns möte med surfplattorna 
och ville veta hur plattorna påverkade pedagogernas IT-kompetens, barnens lärande och lek, det 
sociala samspelet i gruppen samt kontakten med hemmen”(Ulf Jämterud, 2013,Skolverket). 
Kjällander menar att utforskande är ett område som främjas med hjälp av surfplattan. Barn 
utforskar nya resurser och användningsområden med surfplattan. Kjällander säger däremot att 
den pedagogiska dokumentationen med pekplatta sker på gott och ont. Det kan leda till att det 
blir mer stillasittande, stress och spelberoende som oönskade följder. Dessa följder bör man vara 
uppmärksam på. Kjällander säger att den pedagogiska dokumentationen påverkas på olika sätt vid 
användning av pekplatta än med en dator. Med pekplattan kan allt ske direkt i situationen, det blir 

                                                 
3 Susanne Kjällander har varit drivande forskare inom pedagogik, och tidigare gjort studier även på skolbarns arbete 
med digital teknik. Hennes avhandling har titeln Designs for learning in an extended digital environment: Case studies of social 
interaction in the social science classroom. 
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snabbt och enkelt. Det finns även en oro av vad som sker med reflektionen och eftertanken efter 
dokumentationen när allt blir snabbt och enkelt. 
 
 

Små barns användning av paddan 
Som en förstärkning i mitt arbete har jag även tittat på pågående doktorandstudier och nyligen 
genomförda examensarbeten inom fältet. 
 
Petra Petersen (2014) är doktorand och undersöker användandet av surfplattor på förskolor. 
”Att öka kunskapen om hur barn använder datorplattor som Ipad på svenska förskolor och vilka 
tecken på lärande som barnen visar, är syftet med Petra Petersens avhandlingsprojekt”. Petra har 
inga färdiga resultat än, hon har dock sätt att barnen intresserar sig mycket för iPad. 
 
Marie-Louise Lauermann (2012) har kommit fram till i sin studie, där barnen var 1-3 år gamla, att 
barn som använder iPad tillsammans med en pedagog blir begränsade. Enligt Lauermann (2012, 
s. 3) gäller att om pedagogerna ger barnen mer utrymme blir iPaden en inspirationskälla. Barnens 
stimuleras i sin språkliga kommunikation vid användning av iPad. 
 
Anna Lundholm Ehns och Erika Olssons (2011) studie som handlar om treåringars användning 
av iPad, visar att barnen lärde sig snabbt att hantera iPaden och utgick från tidigare erfarenheter. 
Barnen antog nya utmaningar vid användning av iPad. Det uppstod ett samspel vid användningen 
med iPad och barnen uppmuntrade och lärde sig av varandra.  
 
 

Dokumentation med Ipad 
Lena Gällhagen och Elisabet Wahlström (2012, s.63) menar att barnen ska få vara med och 
dokumentera. Barnen kan enligt Gällhagen och Wahlström använda iPaden som man både kan ta 
stillbilder och video med. Pedagogen kan enligt författarna då iaktta barnen, hur och vad de gör, 
för att sedan skapa ett samtal. I samtalet får barnen chans till att reflektera över sitt eget 
dokumenterande. Gällhagen och Wahlström anser att om pedagogerna sparar barnens 
dokumentationer på iPaden, så kan man senare gå tillbaks till barnens alster tillsammans. Det är 
även bra här att skapa ett samtal med barnen och fråga om det kommer ihåg hur och vad de 
gjorde.  
 
 

Bildskapande i förskolan 
För att förstå vad barnen fokuserar på när de använder paddan i dokumenterandet av 
bildskapande aktiviteter lyfts här även fram forskning som små barns bildskapande. Tarja Häikiö, 
en svensk forskare som intresserat sig för verksamheter som är inspirerade av Reggio Emilia-
filosofin med fokus på estetiska läroprocesser. Eva Änggård är en svensk forskare, som 
doktorerat inom förskolebarns bildskapande, i min studie har jag använt mig av Änggårds 
populärvetenskapliga bok som bygger på hennes avhandling från 2005. xx 
 
I Tarja Häikiös doktorsavhandling (2007, s. 256-257) framgår att kunskapen blir fördjupad i 
estetiska läroprocesser eftersom man använder kombinationen av konstnärliga, kognitiva och 
metakognitiva processer. Det bidrar till en fördjupad kunskap. Barnet utvecklar stegvis en 
kännedom om material, förståelse av sig själv och sitt lärande. Häikiö anser även att de estetiska 
läroprocesserna gynnar ett livslångt lärande, eftersom det tillåts olika metoder i verksamheten och 
kan integreras i olika ämnen. Det egna deltagandet i skapandet främjar fördjupning i lärandet. 
Häikiö (2007, s.259) menar även att barn har sina egna hypoteser och kan få utlopp för dessa i sitt 
skapande. Det kan vara tankar, känslor och föreställningar både i det verkliga men också i det 
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overkliga. Bildskapandet blir då ett verktyg för barnen att beskriva både en inre verklighet och 
den yttre verkligheten. 
 
Eva Änggård (2006, s.9) framhäver att ett mål i förskolan med bild är att barnen ska kunna 
använda det som ett estetiskt uttryck. Bildskapandet är också ett medel för andra områden inom 
lärande och utveckling. Aktiviteter med bildskapande utvecklar barnen på många olika sätt såsom 
socialt, känslomässigt, kognitivt och språkligt. Änggård (2006, s.12) menar att det finns olika 
faktorer som påverkar barnet i bildskapande aktiviteter. Det kan vara miljön, tillgängligt material, 
hur mycket tid barnen har och om aktiviteten är organiserad. Änggård (2006, s.24-25) ger 
förklaringar på olika teman som en teckning kan ha som är målade med blyerts eller vaxkrita. 
Experimenterande teckning är en teckning där barnen ritar utan att veta vad de ska rita. 
Rörelserepresenterande teckning innebär att barnen målar något som ska representera rörelse i 
teckningen. Objektrepresenterande teckningar föreställer olika objekt eller människor. Bland 
objektrepresenterande teckningar menar Änggård att det finna flera undergenrer. Den mest 
förekommande är substitutteckningen. Där är motivet ofta en människa, en fantasifigur, en bil 
eller ett hus förslagsvis. Det som är viktigt och betydelsefullt i dessa teckningar är kompositionen. 
Änggård (2006, s.28) menar att målningarna, där bilden målas med vattenfärg eller flytande färg, 
också kan delas in i olika teman precis som teckningarna. Men det går att räkna målningarna till 
enbart en genre, eftersom det utmärkande för målningarna är det estetiska utforskandet mellan 
färger och effekter. Det som är viktigt för barnen när det målar är kompositionen. Barnen fyller 
ofta hela papperet med färg och gör ibland en ram. Änggård (2006, s.62-63) anser att när barn 
sitter tillsammans och skapar skapas en framträdande dialog mellan barnens bilder. Bilderna av 
barnen framställs inom en genre och ofta samma. Innehållet, stil och komposition utgör likheter 
hos varandra. De kan även näst intill kopiera av varandras bilder. 
 
 

Teoretiskt perspektiv  
För att få en inblick om studiens syn på barnet och lärande följer nedan sociokulturellt 
perspektiv, Reggio Emilia-filosofin. 
 

Sociokulturellt perspektiv 
Roger Säljö (2005, s.121) framhäver Vygotskijs tankar om läraren och den vuxne inom 
sociokulturellt perspektiv, att läraren och den vuxne har en betydelsefull roll i barnets utveckling. 
Vygotskij menar att det är genom interaktion med andra som barnet lär och ser tankar som 
fungerar i samhället. Utveckling och lärande sker i interaktion med andra och de finns inga 
speciella stadier. Säljö (2005, s.117) menar att även språket har en speciell roll inom 
sociokulturellt perspektiv. Barnet börjar kommunicera redan från första livstecken, såsom 
kroppsspråket, ljud och språket blir betydelsefull för att komma i kontakt med omgivningen för 
att skapa och bli delaktig i en sociokulturell interaktion. Roger Säljö (2000, s.29) anser att 
människa i sociokulturellt perspektiv använder sig av artefakter, det vill säga, olika verktyg, 
instrument och redskap, för samla eller använda sig av för sina syften. I studiens fall är surfplattan 
ett sådant verktyg som kan vara ett exempel på artefakt. Säljö (2000, s.30) menar också att det är i 
de fysiska redskapen som våra gemensamma kunskaper och insikter finns. 
 
 

Pedagogisk filosofi; Reggio Emilia 
Gunilla Dahlberg och Gunnar Åsén (2005, s.190) menar att synen på kunskap och lärande, inom 
Reggio Emilia, i det pedagogiska arbetet har sin utgångspunkt i barnets erfarenheter, tankar och 
teorier. Inom Reggio Emilia har man en tro på barnet och framtiden. Dahlberg och Åsén (2005, 
s.197) framhäver det rika barnet som barnsyn inom filosofin. Med rika barn får man rika 
pedagoger och föräldrar.  
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”… är ett barn som vill växa, lära och veta. Det är ett barn som kan skapa sin egen kunskap. Det 
är ett barn med inneboende kraft, ett barn med hundra språk, dvs. ett rikt barn…” (Dahlberg & 
Åsén, 2005, s. 197) 

Dahlberg och Åsén (2005, s.198) för fram att man ser barnet som individ som kommunicerar 
direkt från födseln och att ett barn har hundra språk. Vi föds med många möjligheter, uttryck och 
förmågor. Dahlberg och Åsén (2005, s. 201) menar att det som knyter ihop filosofin är reflektion, 
dialog och handling.    
 
Stina Braxell, förskollärare och ateljerista4, (2010, s.28) menar att bildskapandet tillåter barnen att 
pröva sina hypoteser som de har. Det finns möjlighet att upptäcka problem och det ges möjlighet 
till att lösa dem. Det innebär att barnen utvecklar sin fantasi. Braxell anser att det är lika viktigt 
med identitetsutveckling och fantasi som kunskapsutveckling. Det ena behöver inte utesluta det 
andra utan de är beroende av varandra. Braxell framhäver även att barnen inspirerar och 
involverar varandra i varandras bilder. Det uppstår dialoger i skapandet. Det behöver inte vara 
muntligt utan dialogen kan ske även med bilden som språk. Barnens bilder och tankar föder nya 
tankar hos de andra barnen. Braxell påstår att barnen ofta berättar om bilder och det som de 
skapar men det kan också vara privat och lämnas okommenterat.  
 
 
 
 

                                                 
4 Ateljeristans roll innefattar bland annat att utveckla miljö, material och uttryckssätt på en skola eller en förskola. 
Ateljerista är hämtad ur Reggio Emilia- filosofin. http://www.reggioemilia.se/ateljeristautbildning.htm  

http://www.reggioemilia.se/ateljeristautbildning.htm
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4. Metod 
För att få bästa resultat utifrån syfte och frågeställning delades undersökningen upp i tre steg. 
Steg 1-2 är inspirerad av aktionsforskning som metod. Aktionsforskning kännetecknas av att 
forskare iscensätter aktivitet där hon själv deltar och att denna aktivitet utforskas 
(www.ufn.gu.se).  
Anita Eriksson (2007, s.175) menar att deltagarna i aktionsforskning kan påverka materialet som 
studeras. I den här undersökningen har forskaren låtit förskolebarn medverka i framtagning av 
materialet i syfte att göras delaktiga i en av förskolans verksamhetsuppdrag. Eriksson (2007, 
s.182-183) beskriver tillvägagångsätt som processen består av vilka är planera, agera, observera 
och reflektera. Eriksson menar också att det finns fler viktiga delar som reflektion, analys och 
dokumentation i aktionsforskningen. Eriksson anser att aktionsforskning som sker på en förskola 
är till för att utveckla delar i verksamheten.   
 
Jan Trost (2005, s. 16) menar att kvantitativa data vanligen ses på att beslutsfattaren har siffor 
som baseras på stora och slumpmässiga urval, medan kvalitativa data ofta bemöts med 
misstänksamhet eftersom det ofta bygger på små urval och inte kan representera befolkningen i 
statistisk mening. Trost menar vidare att kvalitativa studier är lättare att förstå sig på eftersom 
data presenteras konkret medan kvantitativa studier har sin tekniska komplexitet vilket är svårt att 
förstå. Mitt val att använda en kvalitativ metod för min studie istället för kvantitativ form är att 
jag söker ”kvaliteter” kring olika specifika fenomen.  
 
Trost (2005, s.7) framhäver att det som är karakteristiskt för kvalitativa intervjuer är raka och 
enkla frågor och att man då får innehållsrika svar. Trost (2005, s.24) menar att gruppintervju 
innebär att man intervjuar flera personer samtidigt. Trost hävdar att fokusgruppintervjuer är den 
vanligaste formen av gruppintervju. Med det menas att personerna som blir intervjuade för ett 
samtal, samtidigt som intervjuaren observerar och styr samtalet så deltagarna håller sig till ämnet. 
Trost (2005, s.25) menar att fördelarna med gruppintervju innebär att det ges utrymme för en 
interaktion och deltagarna kan bygga vidare på varandras idéer. Trost (2005, s. 25-26) framhäver 
en nackdel som tillkommer vid en gruppintervju. Blandar man dominanta och blyga personer blir 
det lätt att det endast blir de dominantas synpunkter om kommer fram. Runa Patel och Bo 
Davidsson (2011, s. 81) förklarar att frågorna i kvalitativa intervjuer ger utrymme för 
intervjupersonen kan svara med egna ord. Patel och Davidsson (2011, s. 82) anser att syftet med 
kvalitativa intervjuer är att upptäcka beskaffenheter hos något, till exempel intervjupersonens 
uppfattningar om något fenomen. 
 
 
 

Tillvägagångssätt 
Jag har inte använt mig av dagboksskrivande eller skrivit ner min observation av barnen i 
undersökningen eftersom den mesta tiden gick åt till att bistå barnen i processen under första 
dagen. Jag har använt mig av mitt minne i steg 1, där barnen målar och dokumenterar och dessa 
dokumentationer hjälpte minnet på traven. I steg 3 användes intervju som metod. I steg 2 och 3 
har jag spelat in samtalen och intervjun dessa har sedan transkriberats och analyseras tillsammans 
med fotografierna. Jag valde en bildskapande aktivitet som den aktivitet som barnen skulle 
dokumentera. Det hade givetvis kunna varit vilken aktivitet som helst.  
 
 
Validitet, reliabilitet 
Jan-Axel Kylén (2004, s.12) förklarar validitet som värdet av uppgifter man får in i studien. Hur 
användbara de är för att klara ut frågeställningar. Kylén (2004, s.140) menar att validitet anger 
kvaliteten hos data, om det är relevant för studien. Om man har fått allt man behöver för att 
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besvara syftet eller om det är något som saknas för att resultatet ska bli mer användbart. Om man 
har fått in irrelevant data för studien som inte hör samman med studien. 
 
Trost (2005, s.111) menar att reliabilitet eller tillförlitlighet som det även kallas traditionellt menas 
om en mätning är stabil. Att man som intervjuar frågar på samma sätt och att situationen ska vara 
likadan för alla. Trost (2005, 113) menar att grunden till validitet och reliabilitet kommer från 
kvantitativ metodologi. Vid kvalitativa studier blir det dock annorlunda eftersom att kvantitativt 
mäta reliabilitet i en kvalitativa studier blir löjligt. Intervjuer och datainsamling skall ändå ske så 
att data blir trovärdigt. Trost (2005, s.112) förklarar att det ändå gäller att intervjuaren är lyhörd 
och uppmärksam vid intervjuerna.   
 
 
 

Genomförandet 
Jag tog kontakt med en förskola som undersökningen kunde ske på. Jag skickade ut ett 
informationsbrev(se bilaga 1) till föräldrarna som var berörda av undersökningen. Det var två 
pedagoger som valde ut vilka fyra barn som var mest lämplig till genomförandet av 
undersökningen. Jag och en pedagog hade kontakt och jag var med och bestämde att de kunde 
välja ut både pojkar och flickor. Det bestämdes ett datum för när studien skulle genomföras. Väl 
där samtalade jag med en pedagog hur jag hade tänkt lägga upp hela genomförandet. 
 
 

Studiens steg 1-2 
Planeringen var att jag under tre dagar skulle vara på förskolan för att genomföra min studie som 
bestod av tre steg. Ett steg för varje dag. I första steget fick barnen måla varsin teckning med 
flytande tempera färg- gul, blå, röd och grön. Barnen utförde steg 1 parvis. Ena barnet målade 
och det andra barnet tog bilder med kamerafunktionen på paddan. Barnen fick en genomgång av 
hur kamerafunktionen fungerade och det fick test-ta en bild var. Andra dagen genomfördes steg 
2, där barnen, fortfarande parvis, fick välja ut cirka fem bilder var av de bilderna de tagit dagen 
innan i steg ett. Under tiden som barnen fick välja ut bilder hade vi ett samtal om varför de valde 
bilderna. De noteringar som redovisats i uppsatsen som empiriska data har jag bandat under 
verksamheten i nära anslutning till aktiviteten. 
 
 

Studiens steg 3 
Dag tre utfördes steg 3 som innebar en intervju (se bilaga 2) med två pedagoger. Intervjun är 
gemensam för det två förskollärarna och intervjun bandades. Jag valde att intervjua båda 
förskollärarna i en gemensam intervju just för att jag ville få ett samtal mellan dem. Jag använde 
mig av öppna frågor istället för frågor med fasta svarsalternativ.  
 
 

Urval 
Förskolan som undersökningen utförs på är en förskola i Mellansverige. Förskolan har tre 
avdelningar, 1-2 år, 3-4 år, 5-6 år, och är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin. Det är fyra barn 
som är med i studien för att få en lagom och smidig grupp att arbeta med. Det var förskollärarna 
som valde ut vilka barn som skulle vara involverade i studien, detta gjorde förskollärarna för att 
de känner barnen bäst och vet vilka barn som är mest lämpliga och arbetsvilliga. Två 3-åringar 
och två 5-åringar samt två förskollärare är med i studien.  Barnen och pedagogerna har fiktiva 
namn i studien. Förskollärarna kallas Eva och Ulla. 
Pojke 3 år kallad Fabian 
Pojke 3 år kallad Linus 
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Pojke 5 år kallad Jens 
Flicka 5 år kallad Fanny 
 
 
 

Etiska riktlinjer 
I vetenskapliga undersökningar finns det fyra krav som ska följas och Susanne Björkdahl Ordell 
(2007, s.26-27) presenterar dessa fyra krav. Informationskravet innebär att forskaren ska 
informera om syfte med undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna bestämmer 
själva om de vill medverka. Konfidentialitetskravet innebär att personer och personuppgifter i 
undersökningen förblir anonymt. Nyttjandekravet innebär att insamlad data används endast till 
forskningens ändamål. Av etiska skäl kommer studiens barn, pedagoger och förskola inte 
namnges. Fotografier och inspelat material kommer efter studiens genomförande att raderas. 
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5. Resultat  
I detta avsnitt ges en beskrivning av studiens totalt insamlade empiriska data. Det framställs i 
varierad presentationsform. Materialet redovisas både som löpande text och med 
exemplifieringar, dels med antecknade barncitat och fotoexempel, dels med urval av transkriberad 
text från intervju med förskollärare.  
  
För att se resultatet på ett tydligt sätt redovisas det i tre steg på samma sätt som studien utfördes.  
 
De båda äldre barnen (5år) tog 59 stycken fotografier tillsammans och valde ut 12 stycken 
fotografier. De båda yngre barnen (3år) tog 120 stycken fotografier tillsammans och valde ut 11 
stycken fotografier. Jag redovisar endast fotografierna som barnen valt ut och av de fotografierna 
kommer inte fotografier tagna på barnen själva, med det menas porträtt, att redovisas. Barnens 
färdiga målningar redovisas som bilaga 3. Fotografierna på de målningarna är de jag som 
undersökningsledare som har tagit. 
 
 

Steg 1 – Barns egen iPad-dokumentation  
Detta steg utfördes vid två tillfällen. Innan själva aktiviteten fick barnen en kort instruktion om 
uppgiften, där fick de veta att en av dem skulle börja måla och den andra skulle ta fotografier 
med paddan på den som målade. De fick även en genomgång hur man använde paddan för att ta 
kort. Barnen fick pröva att ta ett fotografi med paddan innan de började måla. Barnen fick måla 
varsin målning med flytande temperafärg. De använde gul, blå, röd och grön färg när de målade 
medan den andra använde paddan för att ta fotografier. I resultatredovisningen nedan anges 
bokstaven ”I” för intervjuaren (dvs. i detta fall jag själv). 
 
 
Barn 3 år 
Det första tillfället utfördes av Fabian och Linus, de yngre barnen. Efter att de fått en genomgång 
av hur paddan fungerade frågade jag pojkarna om de använt en padda förut och båda ruskade på 
huvudet utan att säga ett ord. Fabian och Linus fick pröva att ta ett fotografi innan själva 
uppgiften. Det var jag som fick hålla i paddan och de tog fotografiet. Det var Fabian som började 
måla och Linus tog bilder på processen. Linus var inte van att använda en padda. Han var 
försiktig och tillbakadragen, han ryggade tillbaks när jag skulle ge honom paddan. 
 

I: Vill du testa att hålla i paddan själv? 
Linus: Nej, du får. 
I: Du får säga vad du vill ta bild på. 
Linus: Okej. 

 
Fabian började att måla med gult. Sedan fortsatte han med att fylla papperet.  
 

I: Vad ska du måla? 
Fabian: Mm 
I: Vet du vad du ska måla eller målar du bara? 
Fabian: Mm, en blomma. 

 
Jag fick hjälpa Linus genom att hålla i paddan och han tog sedan fotografierna. Linus tog totalt 29 
stycken fotografier. Alla fotografier är tagna med samma vinkel och på Fabians målning, vilket 
kan bero på att han själv inte ville hålla i paddan. Han tog några få foton, sen var han klar. Jag 
fick ge honom muntligt stöd så att han inspirerades till att fortsätta. Linus fortsatte med 
uppgiften med muntligt stöd tills han själv ville måla. Fabian är då inte klar med sin målning. Han 
hör vad Linus säger och väljer då, trots allt, att säga att han är klar. 
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I: Vad har du målat? 
Fabian: En blomma och en bil som åker runt. 
 

Den färdiga målningen som barnen diskuterat fotograferar jag som led i att minnas deras 
samtal.(se Bilaga 3). 
 
Pojkarna byter plats. Linus ler när han sitter med papperet framför sig och ska måla. Här är Linus 
inte alls lika tillbakadragen som bakom paddan. Han tar för sig och ser mer bekväm ut nu, när 
han får måla.   
 
Jag och Fabian börjar ta bilder på processen när Linus målar. Första gången jag frågar om Fabian 
vill hålla i paddan själv ruskar han på huvudet. Så till en början får jag hålla i paddan sedan frågar 
jag Fabian igen. Då vill han hålla själv. 
 

I: Vill du testa och hålla i paddan själv? 
Fabian: Mm… Ja, det vill jag. 

 
Fabian försöker rikta in paddan så att han ser Linus teckning i skärmen på paddan. När han ser 
teckningen på skärmen på paddan håller han pekfingret där man tar kort och tar ungefär 25 
stycken likadana fotografier på Linus teckning. Han gör flera sådana serier. Han gör så i stort sätt 
under hela uppgiften. På slutet gör han så en gång till men denna gång tittar han inte på paddans 
skärm utan tittar sig omkring i rummet samtidigt som han tar fotografierna. Linus målar ifyllda 
cirklar på en rad. Han använder många olika färger. Fabian tar totalt 91 stycken fotografier.  
 

I: Vad ska du måla? 
Linus: Jag målar med gul… och där med blå. 

 
Han fortsätter sedan måla och koncentrerar sig på teckningen. Efter en stund är han klar. 
 

I: Vad har du målat? 
Linus: En blomma som Fabian.  
  

Den färdiga målningen som barnen diskuterat fotograferar jag som led i att minnas deras 
samtal.(se Bilaga 3). 
 
 
Barn 5 år 
Andra tillfället var det de två äldre barnen, Fanny och Jens som fick måla och använda paddan. 
Jens började måla och Fanny tog fotografier på Jens bildskapandeprocess. 
 

I: Vad ska du måla? 
Jens: Jag vet inte. Jag börjar med blå. 

 
Barnen fnissar och arbetar vidare. Jens väljer noga vilka färger som ska vara med på teckningen. 
Fanny tar fotografier i olika vinklar och på olika objekt såsom paletten, Jens målning och Jens 
själv. Hon fokuserar på Jens målningsprocess till en början sedan avslutar hon med att ta ett foto 
på Jens. Jens skrattar. Fanny är fokuserad på uppgiften och gör det hon ska, det blir totalt 17 
fotografier som hon dokumenterar på Jens. Hon tar alla fotografier på samma avstånd. Fanny tar 
inget fotografi på den färdiga målningen som Jens gjorde. Fanny visste inte om hon använt en 
padda tidigare. 
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Jens: Jag är klar. 
I: Vad blev det? 
Jens: En regnbåge. Med grönt, fast inte alla färger.  

 
Den färdiga målningen som barnen diskuterat fotograferar jag som led i att minnas deras 
samtal.(se Bilaga 3). 
 
Fanny och Jens byter plats. Fanny börjar måla med röd och gul. Hon blandar sedan färgerna på 
papperet och det blir en stor orange cirkel.  
 

I: Vad ska du måla? 

Fanny: Det är två blommor. Men jag är inte klar. 
 

Fanny fortsätter måla och Jens tar många olika fotografier, det märks att han är van att använda 
en padda, genom att han raderar vissa fotografier när han har tagit dem. Fanny håller sig till klara 
färger på papperet till en början. Sedan börjar hon blanda färgerna i paletten. Jens rör sig runt 
Fanny. Han är både nära och långt ifrån. Han upptäcker hur bilden förändras på paddan. Jens 
dokumenterar Fannys bildskapandeprocess från början till slut. Sedan börjar han ta fotografier på 
både mig och Fanny. Jens tar 42 stycken fotografier, då borträknat alla han har raderat själv. På 
slutet blir barnen väldigt fnittriga och skrattar och skojar.  
 

Fanny: Jag är klar nu. 
I: Berätta vad du har målat. 
Fanny: Ehh… Lila träd. Till vänster en måne. 

 
Den färdiga målningen som barnen diskuterat fotograferar jag som led i att minnas deras 
samtal.(se Bilaga 3). 

 

 

Sammanfattning av resultatet under steg 1 
Barnens reaktioner inför uppgiften var blandade. De äldre barnen tog för sig mer än vad de yngre 
barnen gjorde. Vilket kan bero på att de äldre barnen var mer vana att använda en padda än vad 
de yngre var. Jens tog till sig uppgiften och var minst rädd för att använda paddan, han var van 
vid att använda paddan. Fanny var inte lika van vid paddan som Jens, men tog till sig uppgiften 
bra. De yngre pojkarna var inte vana en padda. Fabian var till en början försiktig och ville inte 
hålla i paddan, men blev modigare och växte under uppgiften och tog över paddan. Linus var 
mest försiktig och tillbakadragen vid användningen av paddan. Men när han målade var han 
framåt och tog för sig. Fotografierna tog barnen olika. De äldre, Fanny och Jens, dokumenterade 
hela bildskapandeprocessen, från början till slut. De avslutade med att fotografera konstnären. De 
tog även fotografier från olika vinklar och avstånd. De yngre barnen, Fabian och Linus, 
dokumenterade endast det som skedde på papperet framför konstnären. De tog fotografierna 
med samma vinkel och avstånd. 
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Steg 2 – Barns val av fotografier 
I steg 2 fick barnen välja ut mellan fem och sju fotografier var som de hade tagit i steg 1. Vi hade 
ett samtal under tiden som de valde ut sina fotografier. Samtalet var till för att veta varför de 
valde fotografierna som de valde. Barnen fick välja ut sina fotografier i de par som de var under 
steg 1 och de fick titta på alla fotografier som de tagit i paren. Jens och Fanny hade 59 stycken 
fotografier som de fick välja ut sina fotografier bland. Fabian och Linus hade 120 stycken 
fotografier att välja bland. 
 
 
Fabian och Linus samtal 
När barnen skulle välja ut sina fotografier började jag med att Fabian fick börja, men Linus ville 
också välja. Det blev att de valde sina fotografier huller om buller, vilket gjorde det stökigt och 
svårt att följa. 
 
I: Nu ska ni få välja ut fem bilder som beskriver vad vi gjorde med paddan och när vi målade. 
Fabian: Den. 
I: Okej, varför valde du den? 
Fabian: Mm, den var jätterolig.  
 
Samtalet fortsätter och Fabian väljer nya bilder. Jag frågar samma fråga på varje fotografi och 
Fabian ger likadant svar på alla frågor utom den sista. 
  
I: Varför valde du den bilden? 
Fabian: För man kan leka. 
I: Okej, bra Fabian. Vilka vill du välja Linus? 
Linus: Eh, jag tycker den här. 
I: Varför väljer du den bilden? 
Linus: För att jag tycker den är rolig. Man kan leka med den. 
I: Är det någon mer bild du vill välja? 
Linus: Jag kan använda den här.  
I: Varför? 
Linus: Den kan jag leka med. 
 
Fabian valde 5 fotografier av sin egen målning, utifrån de fotografier som Linus tog på hans 
bildskapande. Det var två fotografier i början av bildprocessen och tre fotografier i slutet av 
bildskapandeprocessen. Fabians utvalda fotografier visas i illustration 1. 
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Illustration 1. Fabians valda fotografier. 

 
 
Linus valde 6 fotografier. Det handlade om fyra fotografier på sin bildskapandeprocess, två i 
början och två i slutet. Ett fotografi är på bordet och ett papper med ett grönt streck. Ett 
fotografi är från början av Fabians bildskapandeprocess. (se Illustration 2). 
 

       
 

   
Illustration 2. Linus valda fotografier. 
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Fanny och Jens samtal 
När de äldre barnen skulle välja fotografier fick de välja varannan gång. Det gjorde att det inte 
blev lika stökigt och kaosartat som när de yngre barnen valde ut sina fotografier. 
 
I: Nu ska ni få välja ut fem bilder var som beskriver hur vi gjorde det här. Förstår ni vad jag 
menar? 
Fanny och Jens: Jaa. 
I: Ni får välja varannan bild. Fanny du kan börja. 
Fanny: Den där. 
I: Varför valde du den bilden? 
Fanny: För jag tyckte den var snygg. 
I: Okej. Jens, vilken bild väljer du? 
Jens: Den där. 
I: Varför?  
Jens: Att jag tyckte den var snygg. 
I: Varför är bilden snygg? 
Jens: Det blåa. 
 
Senare i samtalet. 
I: Sista bilden Fanny, vilken väljer du? 
Fanny: Den. 
I: Varför? 
Fanny: Den är cool. 
I: På vilket vis? 
Fanny: För den… Det är ett hjärta, lite orange och lite rött. 
I: Okej. Jens, nu får du välja sista bilden. 
Jens: Mm, den vill jag ha. 
I: Varför just den? 
Jens: Den var snygg. 
I: Varför var den snygg? 
Jens: För den var med olika färger med det där, och så såg de ut som glasögon. 
 
Fanny valde sex bilder. Fyra på sin egen bildskapandeprocess (se Illustration 3) samt två 
fotografier på sig själv. De båda sistnämnda visas ej här av etiska skäl.  
 

       
Illustration 3. Fannys valda fotografier.  
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Jens valde sex fotografier. Det gällde fyra på sin egen bildskapandeprocess (se Illustration 4), ett 
fotografi på sig själv och ett fotografi på undersökningsledaren. De båda sistnämnda visas ej här 
av etiska skäl.  

 

       
Illustration 4. Jens valda fotografier.  

 
 
 

Sammanfattning av resultatet under steg 2 
När barnen väljer ut sina fotografier så väljer de i huvudsak fotografier på sin egen 
bildskapandeprocess. De yngre barnens urval var inte så variationsrikt eftersom de tog många 
fotografier på samma objekt.  Metoden jag använde när de yngre barnen valde fotografier gjorde 
att det blev stökigt och kaosartat. De äldre barnens urval var variationsrikt och de valda 
fotografierna var det också stor variation på. Metoden jag använde när de äldre barnen valde 
fotografier fungerade bättre och det blev lugnare.    
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Steg 3 – Intervju med pedagogerna  
I steg 3 fick två pedagoger, Eva och Ulla, se fotografierna som barnen hade valt ut och de blev 
intervjuade. Det gjordes en gemensam intervju med förskollärarna. Intervjun var 12 minuter lång. 
Nedan redovisas för studien särskilt relevanta exempel från de transkriberade svaren. Frågorna till 
intervjun finns i bilaga 2.  
 
 
I: Kan ni känna igen vem som är fotografen bakom bilderna? 
 
Ulla: Vi vet ju de att här måste det varit Fanny som tagit på Jens. Men den här bilden vet jag inte 
vem som tagit. Men jag skulle kunna tänka mig att det är Jens. 
Eva: Det är jättesvårt utifrån bilderna, men innehållet på bilderna kan ju hjälpa en. De här tre är ju 
samma fotograf uppenbart, eftersom det är samma målning. Men det är svårt att bedöma. 
 
I: Kan bilderna5 användas på förskolan? Till vad? 
 
Eva: Absolut! 
Ulla: Jaa, aa. 
Eva: Det är ett berättande, om man dessutom har målningarna kvar, så skulle barnen själva kunna 
utifrån målningen och fotografiet berätta om sitt görande. 
Ulla: Plus att har man varit med i processen och haft någon som observerat och skrivit eller spela 
in så vet man ju, för förmodligen så har han ju eller alla barnen pratat under tiden. De brukar ju 
de, berätta. Och då kan man ju verkligen se hur bilden växer fram och var det är för något. Så, 
absolut kan man använda dem. 
Eva: Jag tänker så här. Det är ju häftigt, man får ju olika dimensioner av situationen. Barnet som 
målar har ju sin version att återberätta det. Sen har du fotografen versions berättande. Och sen 
om man spelar in så har man ju mer en exakt, klinisk berättelse och plus du som pedagog kan 
göra din infallsvinkel i händelseförloppet. 
Ulla: och kan tolka utifrån det du varit med om, både sett och hört. 
Eva: Mm, ja. 
 
I: Hur kan ni använda fotografierna i en pedagogisk dokumentation? 
 
Ulla: Genom att reflektera enskilt och i grupp med barnen, även vägg-dokumentation. 
Bilderna kan ge inspiration, att befästa kunskapen, ge möjlighet till att gå vidare i sin lärprocess. 
Bilden i sig är väldigt användbar som instrument i vår verksamhet. 
 
I: Är det någon skillnad på barnens bilder mot när ni tar bilder? Hur? 
 
Ulla: Både ja och nej kan jag tycka. För det beror ju på vad jag har bestämt mig för att titta på. 
Om till exempel, jag observerar eller om det är viktigt för mig att få reda på hur penngreppet är, 
för man ska börja skolan. För att jag ska få en bild på högerhänt, vänsterhänt, håller man pennan 
så eller så och de. Det kan vara en aspekt. 
Eva: Men jag kan säga, om du lagt fram de här bilderna bara utan att säga någonting. Då skulle jag 
inte ha en chans att veta om det var ett barn eller en vuxen som hade fotograferat. För det är 
precis sådana här bilder som vi strävar efter att ta. 
Ulla: Mm. Nej, absolut inte går det att se. 
 

                                                 
5 Med bilderna menas fotografierna som barnen valt ut. 
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Sammanfattning av resultatet i steg 3 
Förskollärarna kunde se vem som var fotograf på fotografierna genom att titta på innehållet och 
motivet eftersom de visste vilka barn som hade varit med i studien. Det gick däremot inte att se 
bara på själva fotografiet vem som hade varit fotograf. Båda förskollärarna höll med om att 
fotografierna kunde användas i förskolans verksamhet och i den pedagogiska dokumentationen. 
Förskollärarna menar att de ligger ett berättande kring fotografierna. Barnens utvalda fotografier 
var sådana förskolans verksamhet eftersträvade, att det inte hade fotograferat sin kompis utan att 
de fokuserade på aktiviteten. Förskollärarna menar att om de inte hade vetat om att det var barn 
som var fotografer så hade de haft svårt att se om det var barn eller vuxna som fotograferat. 
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6. Diskussion  
I det här avsnittet kopplar jag mitt resultat till teori, forskning och litteraturen, dvs. sociokulturellt 
perspektiv, estetiska lärprocesser och medieanvändning. Likheter och olikheter med tidigare 
studier diskuteras. Först kommer en metoddiskussion följt av en resultatdiskussion. Slutsatser 
presenteras samt förslag på ny forskning.  
 

Metoddiskussion 
Metoden som användes för att få svar på frågeställningarna var över lag bra, men hade kunnat 
utvecklas till det bättre.  
 
Metoden i steg 1 skulle kunna se annorlunda ut. Eftersom jag var med och hjälpte barnen var det 
svårt att göra en observation för mig. En annan pedagog hade kunna observerat mig och barnen 
vid varje tillfälle. Jag hade också kunna filmat båda tillfällena. Då hade dialogerna som uppstod 
när barnen målade kommit fram bättre. Det hade även varit enklare att se hur barnen gjorde när 
de dokumenterade varandra. I efterhand ser jag att det inte var bara att förlita sig på mitt minne. 
Metoden gjorde dock att jag fick svar på min frågeställning om hur man kan göra barnen 
delaktiga genom att fotograferar en bildskapande aktivitet med paddan.  
 
Metoden i steg 2 gick bättre med de äldre barnen, Fanny och Jens, än den metod jag hade med de 
yngre barnen, Fabian och Linus. Det är både fördelar och nackdelar att barnen fick välja ut 
fotografierna parvis. Fördelarna är att barnen kände varandra väl och kände sig trygga med 
varandra. Det gör att de vågar prata. Det var också bra att barnen var parvis för att få igång ett 
samtal. Nackdelarna med att samtal med barnen parvis var att de ofta svara precis likadant om 
varför de valde ett fotografi. Det skulle kunna blivit andra svar om barnen valde fotografierna 
själva. Dock fick jag svar på frågeställningen, hur barnen väljer ut de fotografier som de vill 
använda i dokumentationen. 
 
Metoden i steg 3 med intervjun med två förskollärare gick som jag hade förväntat mig. Jag ville 
att förskollärarna skulle samtala mellan varandra och det gjorde de. De frågor som förskollärarna 
svarade på i intervjun gav svar på min frågeställning om och hur förskolepersonalen kan använda 
fotografierna som barnen valt ut i förskolans verksamhet.  
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Resultatdiskussion 
Resultatet skulle bli mer tillförlitligt och tydligt om det hade varit fler barn som var med och 
dokumenterade varandra. Men utifrån fyra stycken barn blev resultatet ändå bearbetnings – och 
tolkningsbart.  
 
Studien visar hur det sociokulturella perspektivet syn på lärande, att barn lär i interaktion med 
andra. Det visar studien i steg 1 där pojkarna som är 3 år målar som likadana saker på sin 
målning. Det lär även i interaktion med forskaren om hur paddan fungerar och där paddan är en 
artefakt för att barnen ska kunna uppnå sitt syfte som är att fotografera sin kamrat. Reggio 
Emilia-filosofin syn på barnet kommer även fram i undersökningen, att man utgår från barnet 
erfarenheter. Det visar studien på hur barnen använder paddan och när det ska välja ut sina 
fotografier. Undersökning visar även att det är viktig med reflektion och dialog som också är en 
viktig del inom Reggio Emilia-filosofin.   
 
Syftet med studien vara få mer kunskap om du barn kan göras delaktiga i den pedagogiska 
dokumentationen. Det visar studien hur det är möjligt att göra barnen delaktiga, genom att låta 
barnen vara med och fotografera och välja ut fotografier som de själva tycker är viktiga och 
betyder något för dem. Barnen tog till sig uppgiften och utförde den dock med hjälp från 
forskaren hos de yngre barnen. De äldre barnen fixade att utföra uppgiften efter att det fått veta 
vad det skulle använda paddan till. När barnen väljer ut sina fotografier väljer de fotografier som 
är på dem själva och inte de fotografier som de själva har fotograferat. Förskollärarna kan 
använda bilderna på förskolan som en del i sin dokumentation men även som ett underlag vid 
samtal med sina kollegor, barnen eller föräldrarna. Förskollärarna menar även att det finns olika 
berättande kring fotografierna men även kring det färdiga målningarna. 
 
Hur resultatet i steg 1 blev kan handla om en mognadsfråga hos barnen, hur de tog till sig paddan 
på olika sätt. Det kan även ha att göra med hur olika vana barnen var paddan. Mina förväntningar 
på de yngre barnen var att de inte skulle ta så mycket fotografier och att de äldre skulle ta många 
olika fotografier. Det blev istället så att de yngre tog många liknade fotografier och att de äldre 
tog få fotografier men med stor variation. I studien var barnen styrda att dokumentera kompisen 
som utförde en bildskapandeprocess. Hade barnen fått dokumenterat det de tyckte var intressant 
skulle fotografierna förmodligen se helt annorlunda ut. 
 
Resultatet i steg 2 när barnen valde ut sina fotografier blev annorlunda mot vad jag anat. Mina 
förväntningar var att de skulle välja fotografier som de själva tagit. Men istället valde barnen ut 
fotografier som visade den egna bildskapande processen. Det blev en ny dimension eftersom 
pedagogerna aldrig kan göra desamma. Det blev ett variationsrikt urval av fotografier på så vis att 
barnen tog fotografier av hela händelseförloppet. Barnen fick i stort sett med hela 
bildskapandeprocessen, från början till slut. Studien visar att fotografierna var användbara på 
olika sätt i den pedagogiska dokumentationen. Förskollärarna menar att syftet varierar om det är 
ett barn som fotograferar eller om det är en lärare som fotograferar. Barnen syfte visar att det är 
ett kortsiktigt syfte, att det ska fotografera sin kompis. Medan lärarna kan ha ett långsiktigt syfte 
med dokumentationsfotografier. Pedagogerna kan till exempel ta med fotografierna som underlag 
för samtal med kollegor eller föräldrar.  
 
Resultatet i steg 3 blev ungefär samma som jag hade förväntat mig. Förskollärarna gav svar på det 
jag ville få svar på, genom att samtala om bilderna, och gemensamt diskutera svaren på frågorna 
jag ställde. Förskollärarna kunde inte känna igen fotografen på fotografierna, dock visste båda 
vilka barn som hade varit med i undersökningen eftersom det var förskollärarna som valt ut 
barnen. Det gick att se på motivet vem som var fotograf, barnen hade tagit så pass bra fotografier 
att pedagogerna inte kunde se om det var barn eller vuxna. Förskollärarna menade att de såg ett 
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berättande i fotografierna och målningarna av barnen, vilket kunde tas tillvara på i verksamheten. 
I studien uppstod det olika dimensioner av berättande, barnet som målar, barnet som 
fotograferar samt pedagogens tankar och reflektioner kring fotografierna. Så kan man 
tillsammans på förskolan tolka och reflektera kring hela processen. Undersökningen visar att 
förskollärarna menar att man kan ta processen till en annan nivå genom att filma med paddan, 
och på så sätt får man en annan inblick i dokumentationsprocessen. Barnen kan då berätta med 
egna ord samtidigt som man visar filmen på förskolan. Det kan barnen även göra nu med 
fotografierna för de andra barnen och förskollärarna. Barnen tog sådana fotografier som 
eftersträvas i förskola, men sådana fotografier tolkar jag att det är fotografier där man inte kan se 
vem eller vilket barn som är på fotografiet. Det menar jag var mycket intressant. Det betyder att 
barnen har varit mycket mer uppmärksamma på hur pedagogerna tar fotografier av barnen än jag 
vetat. Undersökningen visar också på att barnen tar fotografier som pedagogerna eftersträvar, 
vilket inte betyder att barnen inte behöver göras delaktiga. Tvärtom barnen behöver bli delaktiga i 
dokumentationen för att verksamheten ska kunna anta de uppdrag som finns i förskolans 
läroplan, att verksamheten ska utvärderas och utvecklas. Får barnen vara delaktiga i 
dokumentationsarbetet visar undersökningen att det finns ett intressant berättande från barnen 
som har betydelse i verksamheten. I studien kan man se att förskollärarna kan använda 
fotografierna, paddan och de färdiga målningarna som artefakter, det blir instrument som skapar 
nya lärdomar och ny kunskap till såväl pedagoger som till barnen. 
Enligt Lpfö 98/10 (2010, s.7) ska förskolan främja barns utveckling och lärande genom olika 
uttrycksformer. Digitala verktyg kan då användas i skapande processer och i tillämpning. Barnen 
fick i min genomförda studie chans till både bildskapande och användning av multimedia i form 
av iPad när steg 1 utfördes. Steg 1 blev då dokumenterat som Lpfö 98/10 (2010, s. 14) menar att 
verksamheten ska bli, för att skapa de bästa villkoren för lärande.  
 
Wehner-Godée (2011, s.12) säger att dokumentationsmaterialet kan både vara analogt och 
digitalt. I studien använde vi oss av iPad och fick digitalt material av dokumentationen. Det 
gjorde det lättare för de yngre barnen att vara med och dokumentera. Wehner-Godée (2011, s.12) 
menar att det är upp till förskollärarna hur materialet används sedan. I studien fick barnen välja ut 
fem till sju fotografier var för att sedan låta förskolepersonalen få se de utvalda fotografierna. 
Wehner-Godée (2011, s.13) anser att man ska möta sina tankar tillsammans med andra såsom 
barn, kollegor och föräldrar. Tankar och frågeställningar ställdes både mot barn och pedagoger i 
studien.  
 
Lenz Taguchi (1997, s.12) menar att arbetet med pedagogisk dokumentation ger en överblick på 
hur barn lär, tänker och vad de kan. Det är en läroprocess för både pedagoger och barn. Jag håller 
med om att både pedagoger och barn lär sig genom pedagogisk dokumentation, man anser att 
barnen behöver släppas in i arbetet för att dokumentationsarbetet ska gynna båda parter lika 
mycket. Dokumentationsarbetet leder till att pedagogerna får se hur barnen lär och tänker. 
Undersökningen visar dock på att barnens fotografier inte hade varit lika värdefulla utan barnens 
val av fotografier, barnens berättande kring fotografierna och att det var barnen själva som 
utförde dokumentationsprocessen. Det var intressant att veta hur barnen gör och hur de tänker 
när de valde ut sina fotografier. Lens Taguchi (1997, s.15) anser att arbetet med dokumentation är 
mellan pedagoger, barn och föräldrar för att få en gemensam reflektion. Det är av den orsaken 
viktigt att bjuda in barnen och föräldrarna i dokumentationen. Barnen var en central del i studien, 
precis lika mycket som förskollärarna. Det hade inte blivit samma perspektiv på 
dokumentationsprocessen om inte barnen hade haft en central roll i undersökningen. Barnen 
valde fotografier av sitt eget bildskapande, vilket en pedagog inte har samma möjlighet att göra.  
Barnens fotografier och barnens tankar blev tillsammans ett berättande.  
Lundholm Ehn och Olssons (2011) studie kom fram till att barnen tog till sig iPaden snabbt. 
Detta kunde ses i min undersökning. De yngre barnen, Fabian och Linus (3 år), lärde sig snabbt 
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hur iPaden fungerade, trots att båda pojkarna var ovana att använda en iPad. Men det var endast 
Fabian som ville hålla i den själv. Även de äldre barnen, Fanny och Jens (5 år), lärde sig snabbt 
hur kamerafunktionen fungerade på iPaden. Jens hade tidigare erfarenheter som han använde sig 
av, och han utforskade hur bilden på iPaden ändrades beroende på hur nära eller långt ifrån han 
stod.  
 
Genom att måla uttryckte sig barnen genom bildskapande. Häikiö (2007, s. 259) menar att barnen 
får utlopp för sina egna tankar och hypoteser genom bildskapandet. Barnen kan använda sig av 
bildskapandet för att uttrycka sina känslor, både yttre som inre. Det är svårt att säga hur mycket 
barnen i studien tänkte på vad de målade och hur mycket av sina känslor som avbildades. Men att 
det uttryckte något genom bilden som de målade det är säkert. Genom barnens iPad-
dokumenterande syntes det att barnen fick olika mycket utlopp för deras egna hypoteser.  
 
Änggård (2006, s.24-25) har delat in teckningar i olika genrer såsom experimenterande, 
rörelserepresenterande, objektrepresenterande. Det finns likheter med målningarna som barnen 
målade och Änggårds genrer. Fabian, Linus och Jens målningar är experimenterande eftersom de 
inte visste vad de skulle måla när de började måla. Fannys målning är en objektrepresenterande 
teckning eftersom hon målade blommor. Änggård (2006, s.62-63) menar att ofta när barn sitter 
och skapar tillsammans så blir målningarna inom samma genre. Det kunde Linus och Fabian ge 
exempel på. Linus målade en blomma precis om Fabian hade gjort innan. Det skulle vara 
intressant att få veta om Fabian hade gjort lika om Linus hade målat först. Jens och Fanny målade 
däremot olika motiv och i olika genre. Däremot i barnens fotografier som är tagna med paddan, 
objektrepresenterande och inte experimenterande, eftersom barnen visste vad de skulle 
fotografera. Även Braxell (2010, s.28) menar att skapandet skapar dialoger mellan barnen men 
också mellan teckningarna. Bilderna hjälper även till att skapa nya tankar hos barnen och mellan 
varandra. Vi vet inte hur målningarna hade sett ut om barnen hade fått måla samtidigt. 
 
Enligt statistiken i småungar och medier 2012/13 har användandet av medier gått ner i åldern 
jämfört med samma statistik från 2010. Det kan även jag se i min studie i steg 1. 5-åringarna 
använder paddan på ett sådant vis att de vet vad de gör medan 3-åringarna visar att de är mer 
ovana med paddan än 5-åringarna. Alla barn lär sig däremot väldigt snabbt hur man använder 
kamerafunktionen om de inte har tidigare erfarenheter. Jag anser utifrån min studie att barnen ser 
paddan som ett roligt hjälpmedel i förskolans verksamhet.  Jag kan även hålla med Kjällander om 
pedagogisk dokumentation. Jag menar att förskolläraren får vara uppmärksam så att inte 
reflektionen kommer i skym undan för att det är enkelt och går snabbt att dokumentera med en 
padda. Det är däremot ett enkelt och bra redskap att få in i verksamheten i förskolan. 
 
 

Avslutande reflektion 
Studien har gett mig ökad kunskap på hur man kan göra barnen i förskolan ännu mer delaktiga i 
verksamheten och inte minst i den pedagogiska dokumentationen. I ett nytt projekt kring barns 
delaktighet skulle det vara användbart att ta det ett steg längre med barnen. Undersökningen 
skulle kunna göra barnen än mer delaktiga genom att bilderna och fotografierna skulle kunna 
diskuteras med barnen, att de får berätta om processen genom att berätta. En ny undersökning 
skulle också kunna innefatta reflektionsmöten för att fördjupa analyserna. Undersökningen visar 
på att det inte alls behöver vara förskollärarna som bestämmer hur materialet ska användas, utan 
barnen kan lika väl bestämma som pedagogerna 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 
Högskolan Dalarna 
Josefin Hed 
PG 3 ht-13 
2013-11-25 
 
 
 

Hej! 
 
Jag heter Josefin Hed och studerar till förskollärare på Högskolan Dalarna i Falun med inriktning 

Barnkultur och skapande. Förskolan xxxxxx är min praktikplats under min utbildning. Min 

handledare på förskolan är xxxxxxx, som är informerad om uppgiften. 

 

Jag skriver nu på mitt examensarbete. I uppsatsen vill jag undersöka om det är någon skillnad 

mellan barn och pedagoger när de dokumenterar. Min undersökning kommer att bli följande, fyra 

barn på förskolan ska tillsammans med mig och en pedagog dokumentera varandra med hjälp av 

en Ipad. Jag kommer att vara på förskolan tre dagar för att genomföra undersökningen. Det blir 

två tillfällen, med två barn vid varje tillfälle. Vid varje tillfälle ska ett barn måla och det andra 

barnet ska dokumentera sin kamrat, sedan få de byta plats. Efter varje pass får barnen välja ut 

cirka sju bilder var. Jag kommer samtidigt fråga varför det väljer ut just de bilder de väljer. För att 

få veta vad de tycker är viktigt med bilden.  

Givetvis är undersökningen och deltagandet anonymt. Inga namn på personer, skola eller 

kommun kommer att anges.  Uppsatsen kommer att redovisas för kurskamrater och kurslärare på 

högskolan. Barnen och pedagogerna kan när som helst säga att de inte vill vara med och det är 

okej.  

Det skulle vara snällt om ditt barn hjälpte mig med min undersökning. Jag vill därför ha ett 

godkännande av dig som vårdnadshavare. Undersökningen sker 3-5/12-13. Undrar du något är det 

bara att höra av dig.  

 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga Hälsningar 

Josefin Hed  

Tel: XXX-XXXXXXX Mejl: XXXXXXXXX@XXXXXXX.XXX 
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Bilaga 2: Intervju frågor 
 

 Kan ni känna igen vem som är fotografen på bilderna? 

 Kan bilderna användas på förskolan? Till vad? 

 Hur kan ni använda fotografierna i en pedagogisk dokumentation? 

 Är det någon skillnad på barnens bilder mot när ni tar bilder? Hur? 

 Vad tycker ni om att iPaden är en del av bildskapandet? 
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Bilaga 3 – Barnens färdiga målningar 
 
 
 

 
Bild 1. Fabians målning – En blomma och en bil som åker runt. 
Fotograferad av undersökningsledaren. 
 

  

 
Bild 2. Linus målning- En blomma.  
Fotograferad av undersökningsledaren. 
 
 

 
Bild 3. Jens målning – Regnbåge.  

Fotograferad av undersökningsledaren. 
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Bild 4. Fannys målning – Lila träd och en måne.  
Fotograferad av undersökningsledaren. 

 


