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ABSTRAKT 

Studiens syfte är att undersöka förskollärares upplevelser av barnens 

fotograferande i förskolan. Ett specifikt fokus riktas mot förskollärares 

intentioner att överlåta kameran till barnen som kan vara sätt att närma sig 

barnens perspektiv. Studien bygger på intervjuer med förskollärare som har 

erfarenhet av att överlåta kameran till barnen i en förskoleverksamhet. 

Studien utgår ifrån ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv eftersom denna 

utgångspunkt synliggör förskollärarnas upplevelse av fenomenet. Samtliga 

förskollärare har nyligen börjat att överlåta kameran till barnen och 

resultatet visar att de ser en framtid och nyfikenhet på kameran som redskap 

för att kunna se verksamheten genom barnens ögon. Vidare visar resultatet 

att förskollärarna vill att barnens fotograferande ska ha ett syfte men att de 

gärna vill att barnen ska få möjlighet att fotografera mer fritt. Det 

framkommer också i resultatet att förskollärarnas intentioner med barnens 

fotograferande i verksamheten är att det möjliggör barnens delaktighet, 

barnen får en visuell röst och barnens perspektiv synliggörs.  

Nyckelord: barn, förskola, kamera, barns perspektiv, fenomen
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1 INTRODUKTION              
 

 

I utbildningen till förskollärare har vi lärt oss att barnet är kompetent och 

att lärande och lek ska utgå från barnet (Tullgren, 2003). Att det är barnet 

som är i centrum och det är deras intresse som ligger i grunden för 

förskollärarnas val av aktiviteter och miljö står skrivet i Läroplanens 

(Skolverket 2010) strävansmål för förskollärarens uppdrag i förskolan. Jag 

har följt mina egna barn under utbildningens gång, eftersom de också är i 

förskoleåldern. Många gånger har jag tyckt mig vara expert på barn och 

veta hur deras livsvärld ser ut, hur de tänker och ser saker runt omkring 

sig. Jag har lärt mig hur jag ska bygga upp en lockande miljö i 

verksamheten, hur jag ska på ett bejakande sätt uppmuntra barnens 

intresse och se barnen som kompetenta. Samtidigt har dessa kunskaper 

gett upphov till frågor som hur jag ser barnens vardag och hur jag ska göra 

den så meningsskapande som möjligt, men ur vilket perspektiv? Har jag 

lärt mig att göra de bästa för barnet ur ett vuxenperspektiv? Vilka 

möjligheter finns det att utgå från ett barns perspektiv? Hur kan jag nå 

barnens tankar och funderingar kring deras vardag?  

Genom mitt tidigare yrke som fotograf har jag upplevelsen av att bilden är 

ett bra uttrycksmedel. Genom mina verksamhetsförlagda 

utbildningsplatser har jag också fått erfarenhet av att dokumentera 

barnen genom kameran. Förskollärarna fotograferar barnen för att visa 

vad de lärt sig och även som redskap för att nå deras värld genom att de 

använder bilderna som underlag vid berättande. Men det är en vuxens val 

av bilder och vad som ska berättas kring.  

Jag läste en seminarieinbjudan på HDK Göteborgsuniversitet med titeln 

Vad händer om vi sätter digitalkameror i händerna på treåringar i 

förskolan? Hur påverkas förskolan om de små barnen ges möjlighet att 

själva dokumentera sin omvärld istället för att ständigt vara motiv för och 

i fotografier? Seminariet var baserad på doktorand Lena O Magnussons 
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avhandling (25 % klar) vilken i år har utkommit i form av text i antologin 

Visuella händelser – förskolan som arena för blick och fotografi. Denna 

delavhandling har väckt mitt intresse för hur man kan nå ett barns 

perspektiv genom att överlåta fotograferandet till just barnen.  

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelse kring 

överlåtandet av kameran till barnen. Kan kameran vara ett redskap för 

att nå ett barns perspektiv? Eller vad är förskollärares intentioner med att 

låta barnen hålla i kameran? Resultatet hoppas jag kunna ge en bild om 

hur barns fotograferande kan vara en möjlighet för förskollärare att närma 

sig barnens perspektiv och att uppmuntra fler förskollärare till att överlåta 

kameran till barnen. 
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2 BAKGRUND 
 

 

2.1 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares upplevelser av barnens 

fotograferande i förskolan. Ett specifikt fokus riktas mot förskollärarnas 

intentioner och hur de kan vara ett sätt att närma sig ett barns perspektiv.  

 

2.2 Frågeställningar 
 

 

 Vilka upplevelser har förskollärare kring barnens fotograferande i 

förskolan? 

 

 Vilka är motiven enligt förskollärare för att överlåta kameran till 

barnen? 

 

 Vilka intentioner uttrycker förskollärare att de har med barnens 

fotograferande som kan vara ett sätt att närma sig ett barns 

perspektiv? 
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3 TEORETISK BAKGRUND 
 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning och litteratur att 

presenteras och belysas utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. 

Forskning och litteratur under följande rubriker kommer att ge kunskap 

kring barnens fotografering. Först ger jag en inblick i hur kameran 

vanligtvis används i förskolan av personalen under rubriken Den 

fotografiska bilden i förskolan. Sedan kommer olika teorier om hur ett 

barns perspektiv kan nås utan och med kameran under rubrikerna Ett 

barns perspektiv med underrubriken Kameran som ett sätt att nå ett 

barns perspektiv. Därefter kommer rubrikerna behandla olika delar 

utifrån barnens fotografering som framkommit i de aktuella 

forskningssammanhang som jag läst. Dessa rubriker är följande Platsens 

betydelse, Skillnader på barns och vuxnas fotograferande, Barn som 

subjekt istället för objekt, Barns samtal om bilderna. Jag avslutar med två 

rubriker där innehållet beskriver hur forskare ser på skapande i förskolan, 

Skapande i förskolan, och slutligen Förskollärarens uppdrag i förskolan.  

 

 

3.1 Den fotografiska bilden i förskolan 
 

I förskoleverksamheter är det vanligt att där finns en digitalkamera som 

brukar användas av personalen för att dokumentera barnen och 

verksamheten. Barnen har portfolios med fotografier på sig själva i olika 

aktiviteter, på väggarna finns foto på barnen och det kan ibland finnas 

bildspel på en fotoram eller dator någonstans i verksamheten. Svenning 

(2009) har intresserat sig för hur dokumentation används i förskolor och 

förklarar hur den fotografiska bilden i förskolan är ett sätt att visa vad som 

händer i verksamheten och vad barn och personal gör.  
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Studien visar att det dock beror på många faktorer som vem som håller i 

kameran, vilka val som görs vid fotograferingen och intentionen av att 

dokumentera. Det handlar till stor del om vilket förhållningssätt och 

barnsyn pedagogerna har vid dokumentationen menar Lenz Taguchi 

(2013) som ser det ur ett konstruktionistiskt perspektiv. Hon förklarar att 

pedagogernas förhållningssätt och barnsyn är förknippade med mänskliga, 

sociala och samhälleliga konstruktioner vilka ändras över vilken tid, rum 

och plats vi lever i. Dokumentation kan därför vara ett verktyg ”att försöka 

synliggöra och förstå dessa konstruktioner, så att man som pedagog kan 

öppna sig för nya konstruktioner” (Lenz Taguchi 1997, s.19).  

 

Svenning (2009) menar att pedagoger tolkar dokumentation på olika sätt. 

Dels genom att göra en bedömning om hur långt ett barn har kommit i 

utvecklingsprocessen och dels tolkningen som härstammar från Reggio 

Emiliafilosofin vilket innebär att se och möta barnet var det är, för att 

sedan som pedagog kunna hjälpa det att fortsätta utforska sin egen värld. 

Enligt Häikiö (2007) så är den pedagogiska dokumentationen innehållande 

bilder endast en del av hur ett lärande kan ses från för att få den komplex 

krävs fler och andra slags processer. Vidare framhåller hon att det alltid 

sker tolkningar som är subjektiva därför kan inte bilderna heller räknas 

som sanningar vid dokumentation (ibid.). Svenning (2009) menar att vi ska 

göra barnen mer delaktiga i dokumentation genom att de själva får 

fotografera. Hon framhåller fotograferings möjligheterna med den nya 

tekniken som förskolor numera har.  

 

 

3.2 Ett barns perspektiv 
 

Johansson (2003) framhåller att hur man kan närma sig ett barns 

perspektiv handlar om vilket perspektiv som pedagogen eller forskaren 
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utgår ifrån. Finns det en ambition att lyssna på barnet och en vilja att få 

veta något om deras liv för att de ska få sin röst hörd så är det ett barns 

perspektiv som är utgångspunkten. Med denna utgångspunkt och vilja att 

nå ett barns perspektiv så menar Trondman (2011) att det är av mindre 

betydelse att ta hänsyn till de vuxnas röster. 

 

För att närma sig ett barns perspektiv framhåller Johansson (2003) att 

förutsättningen är att vi förstår barnets värld vilket vi kan göra genom 

kommunikation med barnen. Det är genom kommunikation som vi har 

möjlighet att närma oss en annans perspektiv. Däremot är det helt 

omöjligt att förstå den andre helt och hållet eftersom det är en omöjlighet 

att befinna sig helt och hållet i någon annans livsvärld (ibid.).  

 

Förutom att ha kunskap om barns allmänna utveckling och hur barn tar 

till sig kunskap så måste pedagogen dessutom veta vilka erfarenheter 

varje enskilt barn har med sig för att ett barns perspektiv ska kunna tolkas 

(Öhman, 2006). Johansson (2003) konstaterar att det finns svårigheter 

med att sätta sig in i barnens livsvärld vilket hon förklarar med att ”våra 

möjligheter att fullt ut förstå barns perspektiv, intentioner och uttryck för 

mening, är alltså begränsade och den kunskap som kan erhållas är 

komplex och knappast fullständig” (Johansson 2003, s.44).  

 

Trondman (2011) framhåller att det handlar också om att få tillträde till 

barnens livsvärld i vilket en del faktorer kan spela in som att man känner 

barnen och har visat genuint intresse för dem. Det barnen har att säger 

har ett egenvärde vilket möjliggör i sin tur att de vill yttra sig om sina 

tankar, erfarenheter och villkor. I och med detta kan man säga att barns 

perspektiv är beroende av de vuxnas perspektiv samtidigt som det vuxnas 

perspektiv får konsekvenser av ett barns perspektiv (ibid.).  
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Om personalen ska utgå från ett barns perspektiv i förskolan så ska de 

anpassas till barnet och inte tvärtom. Därför måste barnet också få 

möjligheter till att ge uttryck för vad som intresserar dem och vilka behov 

de har poängterar Emilsson (2002). Även i läroplanen -98, rev 10 står det 

att ”de behov och intresse som barnet själva på olika sätt ger uttryck för 

bör ligga till grund för utformning av miljö och planering av verksamheten” 

(Skolverket 2010, s.12).   

 

 

3.2.1 Kameran som ett sätt att nå ett barns perspektiv 

 

Qvarsell (2003) har forskat kring hur och varför ett barns perspektiv ska 

nås i sin avhandling Barns perspektiv och mänskliga rättigheter. Denna 

studie är intressant därför att hon konstaterar att vi ofta fokuserat på barn 

och att vi satt dem i centrum för uppmärksamhet men inte så gärna låtit 

dem bli perspektivtagare. Hon exemplifierar detta genom att förklarar hur 

kameran är ett flitigt använt redskap ute i förskoleverksamheterna där 

barnen är de som hamnar på bild allt som oftast men mer alltför sällan är 

att de som får komma till tals. Vidare ställer hon sig frågor som att är det 

barnens behov eller rättigheter vi söker svar på genom att byta 

perspektivhållare? Om vi vill ha information gällande hur ny teknik och 

media är ett sätt att kommunicera, vilket i sin tur kan skapa nya villkor 

för till exempel lärande så kan ett perspektivbyte vara intressant 

framhåller Qvarsell. 

Svenning (2009) framhåller för att vi ska få barnens syn på verksamheten 

kan ett sätt vara att personalen överlåter kameran till barnen på 

förskolan. Då har de möjlighet att visa ur sitt perspektiv hur deras vardag 

är på förskolan. Bilden kan då vara ett sätt för personal och barn att 

kommunicera kring och i sin tur ge ny kunskap som kan användas för att 

förstå något nytt ur ett barns perspektiv (ibid.).  
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Inom barndomsforskning har barns fotograferande använts som metod att 

samla in empiriskt material tidigare men Magnusson (2014) har i en studie 

utifrån ett förskollärarperspektiv låtit barn i tre årsåldern fotografera på 

förskolan där de går. Syftet med studien var att öppna en diskussion kring 

möjligheten att barnen själva skulle få rikta sin blick.  Metoden som hon 

använde var att barnen själva skulle skildra sin vardag på förskolan ur 

deras perspektiv genom att få möjlighet att använda som hon uttrycker det 

”kamerans fotografiska blick” (Magnusson 2014, s.74). En del av studien 

genomfördes på så sätt att Magnusson är tillsammans med barnen i en 

stor lekhall och berättar för barnen att hon vill att de ska fotografera det 

som händer på förskolan. När barnen fotograferar så dokumenterar hon 

barnen under tiden genom att filma och fotografera. Resultatet i studien 

visar att när barnen får tillgång till en visuell röst ändras barnets roll från 

objekt till subjekt, ger dem yttrandefrihet och en ny maktposition vilket 

därmed möjliggör att ge oss ett barns perspektiv på verksamheten (ibid.). 

 

Rasmussen (1999) och Rasmussen & Smidt (2002) har arbetat med barns 

fotograferande i flera barndomsforskningssammanhang för att närma sig 

ett barns perspektiv. Varför de använder sig av barnens egna 

fotograferande förklarar Rasmussen (1999) genom att fotografiet 

framkallar berättelser hos betraktaren, barn kan med enkla instruktioner 

använda kameran, att fotografiet tillsammans med barnens samtal bidrar 

till viktig information och bilder och intervjuer kan dokumenteras för 

framtiden. I studier som Barndom i billeder (Rasmussen & Smidt 2002) 

och Om fotografering och fotografi som forskningsstrategi i 

barndomsforskning (Rasmussen, 1999) har barn fotograferat på sin 

förskola för att visa sin barndom och vardag. Studierna visar flera 

möjligheter som överlåtandet av kameran besitter men främst är att barns 

fotograferingsprocess ger dem en yttringsmöjlighet men även ett val och 

fokusering på vad de vill fotografera och visa vad de tycker är viktigt och 
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meningsskapande i sin vardag. Kameran ger alltså barnen ett extra 

uttrycksätt och barnens intryck från vardagen blir genom fotografiet också 

ett uttryck förklarar Rasmussen och Smidt (2002).  

 

Berg de Jong (2005) har använt sig av barns eget fotograferande i sin 

studie om asylsökande ungdomars vardag vilket hon menar gjorde att hon 

kunde närma sig deras perspektiv och få en förståelse för ensamkommande 

barn. Studien gick till på det viset att Berg de Jong delade ut 

engångskameror till barnen som ville medverka och uppmanade dem att 

fotografera sin vardag. Resultatet i studien visar att med kameran som 

redskap hade barnen en möjlighet att visa på sin vardag och hur de ser på 

livet som asylsökande i Sverige. Berg de Jong berättar så här att ”Med 

hjälp av kameror har alltså barnen kunnat förmedla en bild av hur de ser 

på sin situation” (Berg de Jong 2005, s.47).  

 

Berg de Jong har i sin tur inspirerats av tidigare forskningsprojekt där 

engångskameror har används i syfte att låta barnen fotografera det de 

finner intressant och viktigt i sin omgivning. Jørgensen, Krogh, Månsson, 

Persson, Rasmussen, Rasmussen, Rubinstein Reich och Smidt (2001) 

genomförde en komparativ studie av förskolor som de kallade för 

Institutionaliserad barndom i Köpenhamn och Malmö vilken handlade om 

att barn tillsammans med föräldrar och förskolepersonal fick fotografera 

det de fann annorlunda och spännande i varandras förskolor. Genom att 

sedan samtala kring de tagna bilderna fick forskarna fram vilka tankar 

informanterna hade om varandras och sina egna förskolor i jämförelse med 

förskolor i sitt respektive land (ibid.).  

 

Einarsdottir (2005) använde barns fotografier som metod när hon gjorde 

en studie om hur barn ser på sitt liv i en förskoleverksamhet på Island. 

Hon ville försöka få ett barns perspektiv på deras liv i förskolan genom att 
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låta dem använda en kamera och fotografera. Studien var intressant 

genom att Einarsdottir delade upp barnen i två grupper där den ena 

gruppen fotograferade sin omgivning på förskolan tillsammans med henne 

som besökare där fokus skulle vara på saker och platser som var viktiga 

för dem. Den andra gruppen med barn fick varsin digitalkamera som de 

fick använda under en bestämd tid och var de ville på förskolan. Resultatet 

visar att barnen som fotograferade tillsammans med Einarsdottir tog foto 

på lekplatsen, leksaker, kapprummet och avdelningens lokal sedd utifrån. 

Valet av dessa bilder förklarar hon med att en av anledningarna kan vara 

att hon var med när barnen fotograferade och att de ville visa just sådana 

saker som de trodde att hon ville att de skulle. Barnen var måna om att 

visa det som de vuxna gjort för barnen och som de förväntas tycka om och 

välja. De barnen som fick fotografera fritt med en digitalkamera 

fotograferade mer varandra och sig själva och ofta i lite privata och 

tabubelagda situationer. Ofta stängdes dörrar för att få vara ifred från 

vuxna. Ofta använde barnen speglar för att kunna fotografera sig själva. 

Resultatet av denna studie visar på att metoden att använda barns eget 

fotograferande kan vara ett sätt att närma sig ett barns perspektiv om hur 

de upplever sitt liv i förskolan (ibid.). 

 

 

 

3.3 Platsens betydelse  
 

Bendroth Karlsson (2014) genomförde en etnografisk studie 2010-2011 där 

syftet var att undersöka hur de yngre barnens favoritplatser kan se ut med 

särskilt fokus på barn som lever i en skärgårdsmiljö. Hon uppmanade 

barnen att tillsammans med henne fotografera sina favoritplatser. Barnen 

fick själva bestämma hur de skulle fotografera och var det skulle ske. 

Resultatet visar att det finns många olika aspekter som spelar roll vid 
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meningsskapande när barnet väljer platsen som ska fotograferas. Hon 

menar att alla sinnen hos barnen påverkar, likväl själva platsen som 

barnet väljer. Det är alltså inte enbart den visuella möjligheten genom 

fotografiet som är viktig utan alla andra sinnen påverkar resultatet och 

valet av favoritplats. Om barnet själv får välja platsen för sitt 

fotograferande så kan det vara ett sätt att försöka förstå varför barnet 

väljer just den platsen uppmanar Bendroth Karlsson. Platsen är ofta 

förknippad med en viss relation och därtill kommer många andra känslor. 

Vidare förklarar hon att ”Plats är också knutet till vår 

föreställningsförmåga, vår fantasi och estetiska upplevelseförmåga” 

(Bendroth Karlsson 2014, s.26).  

 

Berg de Jong (2005) hävdar att ett fotografi alltid visar en plats och ofta är 

platsen förknippad med en aktivitet. När plats och aktivitet vävs samman 

vilket till exempel kan vara att klä på sig hör ihop med tamburen så kallas 

de för ”platsaktivitet” (Berg de Jong 2005, s.24).  

 

 

3.4 Skillnader på barns och vuxnas fotograferande 
 

Magnusson (2014) förklarar i sin studie att personalen på förskolan ofta 

har ett bestämt syfte med sitt fotograferande vilket kan vara att 

dokumentera en speciell händelse eller en planerad aktivitet. Personalen 

vill då visa och synliggöra något på bilderna som de tar. Men barnen gör 

inget urval när de fotograferar, varken när det gäller motiv eller händelser 

vilket då skiljer sig från det personalen fotograferar. Eftersom barnen är 

mindre så blir perspektivet också från en lägre position och ur en annan 

vinkel rent fysiskt. Barnen både håller och riktar kameran på ett annat 

sätt än vi vuxna vilket gör att det blir skillnader på bilderna (ibid.). 

Rasmussen & Smidt (2002) poängterar en annan skillnad vilken beskrivs 
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som att ”Den vuxnes synvinkel är vanligtvis allmän, abstrakt, och generell 

medan barnets är mer specifik, konkret och detaljerad” (2002:13). 

Svenning (2009) erfar också att barnen väljer helt andra motiv än vad vi 

vuxna gör om vi tillåter dem fotografera.  

 

 

3.5 Barn som subjekt istället för objekt 
 

Svenning (2009) förklarar att förskolor idag har ett krav på sig att göra det 

systematiska kvalitetsarbetet i vilken pedagogisk dokumentation är en del 

av arbetet. Hennes erfarenhet är att med detta har också pressen över att 

dokumentera ökat. Hon frågar sig om detta har lett till att glömma bort 

barnen och deras inflytande? Barnen blir på detta sätt ett objekt och inte 

delaktiga i dokumentationsprocessen. Istället kan barnen och personalen 

byta roller så att barnen får fotografera föreslår hon. Då blir det barnen 

som står för dokumentationen och gör valet om vad som ska fotograferas 

och hur. När barnen håller i kameran så få de också makt, maktpositionen 

skiftar från personal till barn (ibid.). 

 

Barnens nya position menar Magnusson (2014) gör att de blir aktörer 

istället för objekt och personalen är de som kanske hamnar på barnens 

bilder och blir därmed objekt. Genom att få makten att bestämma hur 

kamerans blick ska riktas så får de också en yttrandemöjlighet 

(Rasmussen, 1999) och tillgång till en egen visuell röst (Magnusson 2014). 

Magnusson (2014) konstaterar att barnen blir på detta sätt mer delaktiga 

i verksamheten och istället för att tyngdpunkten ligger på att lära sig saker 

för att bli något i framtiden så befinner sig barnet istället här och nu med 

full närvaro på sitt utforskande med kameran (ibid.).  
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Einardottirs (2005) studie visar också att barnen som fotograferade fritt 

fotograferade personalen betydligt mer än den andra gruppen som fick i 

uppgift att fotografera med henne som gäst. Barnen lekte med kameran 

och i samspel med andra utforskade de miljön, varandra och sig själva. 

Barnen tog bilder för sin egen skull och för att utmana invanda regler om 

vad man får göra och inte av de vuxna (ibid.).  

 

 

3.6 Barns samtal om bilderna 
 

Bendroth Karlsson (2014), Einarsdottir (2005) och Rasmussen (1999)  

framhåller vikten av att låta barnen berätta om sina fotografier. Bendroth 

Karlsson (2014) konstaterar att enbart tolka bilder som barnen tagit 

räcker inte utan det krävs ett samtal tillsammans med barnet om bilden. 

Barnen har ofta olika tankar inför fotograferandet och fotograferar också 

på olika sätt, därför är det av stor vikt att vi vuxna förstår vad meningen 

är med bilden (ibid.).  

 

Einarsdottir (2005) visar i sin studie att liknande bilder tagna av olika 

barn, till exempel deras lekplats, hade olika betydelse när barnen själva 

fick tala om dem, vilket inte syntes i bilderna. 

 

Rasmussen & Smidt (2002) menar att barnens berättelser innehåller både 

det som syns på bilderna men även sådant som inte syns. Både bild och ord 

är lika viktiga och tillsammans bildar de en helhet, något som inte bara 

bilden eller ordet kan göra. Ett exempel från Rasmussen & Smidts studie 

är när ett barn har fotograferat ett traditionellt stängsel inifrån förskolans 

gård vilket vi vuxna säkert inte lägger så stor vikt vid eftersom det brukar 

och ska vara ett sådant för att bland annat skydda barnen. Barnet däremot 
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ser det först och främst i från en lägre position där det hindras från att se 

ovanför och utanför stängslet och när barnet berättar om bilden så är 

uppfattningen att det är till för att stänga ute oss från omvärlden (ibid.).  

Malmström (2006) har i sin avhandling ”En analys av sexåringars 

bildspråk” intresserat sig för hur bilden kan användas för att få barnens 

föreställningar om skolan. Hon har använt sig av barnens teckningar 

tillsammans med samtal eftersom hon framhåller att bilden är en språklig 

handling. Resultatet visar också på att det finns massor i bilder som vi inte 

ser. Hon håller med om att en bild säger mer än tusen ord men förklarar 

att innebörden i bildens innehåll också ska beskrivas med ord. Betydelsen 

av bilden sker i samtal med den som gjort den (Ibid.). 

 

En bild menar Bendroth Karlsson (2014) också gör något med barnet när 

de tagit den. Hon ger ett exempel på en pojke som blivit fotograferad av en 

kompis när han står på en stor fotbollsplan.  Pojken står i en position som 

visar att han gillar fotboll och vid det efterföljande samtalet säger han till 

bilden ”’-Marie jag är stor, större än dig!”’ (Bendroth Karlsson 2014, s.41) 

Tillsammans med pojkens berättelse och tolkandet av bilden kan vi förstå 

att pojken menar att han en dag blir en stor fotbollsspelare (ibid.).  

 

En studie gjord av Änggård (2005) visar att vem som gör urvalet av bilder 

som ska berättas kring eller sparas har stor betydelse eftersom vuxna och 

barn inte ser bilden på samma sätt. En del bilder som vuxna ser som 

oviktiga och obegripliga kanske är de som är viktiga för barnen. 

 

Dokumentationsbilder visar något mer än just det som är fotograferat 

understryker Lenz Taguchi (2013). Bilderna berättar även om det som 

finns i barnens tankar när de tittar på bilden efteråt vilket då kallas att 

bilderna är performativa agenter (ibid.)  
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Resultatet i Bendroth Karlssons (2014) studie visar också att barnens 

bilder är just performativa agenter som vid samtal får mening. Studien 

visar också att många faktorer spelar roll kring fotograferandet som hur 

barnet känner för platsen som de fotograferar på, vilka erfarenheter de bär 

på och vem som är med vid fotograferingstillfället. Dessutom menar 

Bendroth Karlsson att en ytterligare faktor kommer in när vi ser på bilden 

igen och nya tankar väcks.   

 

Berg de Jong (2005) lät ensamkommande asylsökande barn fotografera sin 

vardag här i Sverige där bilderna sedan var grunden till vidare samtal. 

Resultatet visade att bilden var en bra ingång till samtal eftersom det 

underlättar att kommunicera med bilder om man har svårt med det 

verbala språket. Genom att använda bilderna fanns det också en möjlighet 

att prata om barnens tankar och känslor kring deras vardag här i Sverige 

(ibid.). 

 

 

 

3.7 Skapande i förskolan 
 

Haikiö (2007) har forskat kring barns estetiska lärprocesser ur ett Reggio 

Emilia inspirerat synsätt och resultatet visar på att skapande i förskolan 

kan innehålla olika aspekter. Det kan vara ett sätt att lära sig saker genom 

men också att det konstnärliga kan ha ett egenvärde. Kreativitet 

tillsammans med kunskapande i förskolan går inte alltid hand i hand 

vilket skulle vara bra särskilt när man ser en förändring i samhället där 

kreativa kvaliteter mer och mer efterfrågas. Den kreativa sidan kan i 

stället ses som att ge bränsle till en lärprocess. Hon efterfrågar också ett 

sätt att arbeta där man utgår från barnen och vilka frågor de ställer om 
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sin identitet och omvärld för att därefter kunna ge dem ett 

meningserbjudande utefter deras initiativ. En lärprocess med 

innehållande estetiska uttrycksformer kan innebära en djupare förståelse 

av ett fenomen för barnen (ibid).  

 

Detta kan vara att barnen arbetar med skapande som medel i ett tema för 

att barnen ska få bearbeta en händelse eller erfarenhet (Haikiö 2007; 

Löfstedt 2001). Haikiö (2007) poängterar att denna process ska barnen 

göra i samspel med en pedagog och barnet behöver också beskriva och 

samtala om händelsen för att befästa sina tankestrukturer. Haikiö 

beskriver varför skapande med bild är så viktigt ”genom skapande arbete 

med visuella uttrycksformer läggs en grund för att kunna sortera och 

bearbeta intryck” (ibid. s.151). 

 

Löfstedt (2001) har i en studie forskat kring barns bildskapande i 

förskolan. Resultatet visar att lärarnas mål av aktiviteter kring estetik var 

dubbla, dels uppgiften som pedagoger och dels som omsorgsgivare till 

barnen. Den första rollen innebär att pedagogen ska berätta om material 

och de tekniska möjligheterna medan den andra rollen värnar om barnens 

välbefinnande och de ska känna att de har gjort något bra och finna glädje 

i skapandet. Studien visar också att barnen ibland inte får den stöttning 

som de behöver därför att pedagogerna ser dem som självständiga 

individer. Löfstedt framhåller att barnen behöver hjälp och kanske olika 

sorters hjälp för att komma vidare och våga pröva nya saker i sitt 

skapande. Slutligen visar studien på att barnens bildskapande är ett 

kommunikativt redskap och då särskilt för att delge oss deras olika 

verkligheter (ibid.).  
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Malmström (2006) menar att läraren kan genom en skapad bild få syn på 

barnets inre värld, en inre värld som fogas samman av tre vardagliga 

världar som barnet lever i: den objektiva, sociala och den inre personliga. 

 

 

3.8 Förskollärarens uppdrag 
 

Tullgren (2003) förklarar att idén om att barnet är kompetent och att 

barnen har en egen röst som vi är skyldiga att lyssna på finns skrivet i 

Läroplanen 1998, revidera 2010. 

Verksamheten skall utgå från barnets erfarenhetsvärld, intresse, 

motivation och drivkraft att söka kunskap. Barn söker kunskap 

genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också 

genom att iakttas, samtala och reflektera (Skolverket 2010 s.14).  

 

Tullgren (2003) beskriver denna syn på barnet som relativt ny vilket gör 

att förskollärarens uppdrag också förändrats genom tiderna. 

Konstruktionen av vad barn är gör att de ska få möjlighet att uttrycka sig 

om sin vardag och att vara barn. Förskollärarna ska genom denna idé se 

barnen som delaktiga i sitt eget lärande. Även utanför förskolans regelverk 

finns idén om att barn är värda att lyssnas på menar Tullgren och ger 

exempel på Barnkonventionen (Ibid). I Barnkonventionen finns uttryck för 

att barn har rätt till yttrandefrihet och att de ska ges chans att påverka 

sin vardag (Barnkonventionen 2009).  

 

Emilsson (2003) problematiserar genom att ifrågasätta ur vilket 

perspektiv barnet ska bli delaktig i sin vardag, ur ett vuxenperspektiv eller 

ifrån ett barns perspektiv? Men hon konstaterar att uppdraget som 

förskollärare är ännu mer komplext än att välja ett av dessa perspektiv 

(ibid.).  
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Förutom hur förskolläraren förhåller sig till barnen och vilken barnsyn och 

perspektiv som intas så är förskollärarens uppdrag att följa skolverkets 

läroplan för förskola 1998, reviderad 2010 i vilken där finns olika mål att 

sträva efter. Målen är uppdelade efter vilka ansvar förskolläraren och 

verksamheten har. 

 

Läroplanen 1998, rev 2010 säger följande: 

Förskollärare ska ansvara för  

 att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen  

- ges förutsättningar för utveckling och lärande och 

samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga, 

- upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya 

saker, 

- ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att 

erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper, 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla 

upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer 

som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, 

 utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

 utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska 

hur enkel teknik fungerar, 

 tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband 

och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld, 

  

(Skolverket 2010) 
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4 TEORETISKT PERSPEKTIV 

 
I följande avsnitt kommer jag att förklara livsvärldsfenomenologin som 

inspirerat mig i denna studie. Mitt val av detta teoretiska perspektiv är 

kopplat till att jag ser barns fotograferande som ett fenomen och att jag vill 

undersöka förskollärarnas upplevelse kring detta fenomen och vilka 

intentioner de har. Förskollärarna lever i sin livsvärld och jag i min men 

jag vill försöka beskriva deras upplevelser vilket jag gör utifrån ett 

livsvärldsfenomenologiskt perspektiv. 

 

 

4.1 Livsvärldsfenomenologin 
 

Att utgå ifrån en livsvärldsansats som livsvärldsfenomenologin gör menar 

Bengtsson (2005) innebär att man ser världen som komplex och alla 

erfarenheter vi har hjälper oss att bygga upp vår livsvärld. Det går inte att 

skilja på det som vi varit med om enskilda saker, utan det bildar 

tillsammans en aktuell värld. Detta innebär att tidigare erfarenheter och 

sammanhang finns med i nya möten vilket både kan hindra och bära vägen 

till andra sammanhang. I livsvärlden är ”subjekt och institutionella 

förhållanden sammanflätade med varandra” (2005, s.48). Vilket betyder 

att tillexempel en förskollärare i en verksamhet också är en person med 

andra erfarenheter utanför förskolan. Varje individ har därför en egen 

livsvärld men vi lever ändå tillsammans med varandras livsvärldar. Och 

för att förstå olika ting, händelser eller människor krävs att de sätts i ett 

sammanhang. Människan bär både det förflutna med sig samtidigt som 

den ser framtiden framför sig.  Genom att använda sig av en livsvärlds 

ansats är det därför av vikt att se varje människas sammanhang och 

erfarenhet. Eftersom vi inte kan studera och ta alla erfarenheter och 
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sammanhang i beaktande så måste det vi studerar begränsas på något 

sätt. (ibid.).  

 

Vi ser med våra sinnen, men inte med ett så kallat ”oskyldigt öga” (Marner 

2005). Malmström (2006) beskriver livsvärlden som den upplevda 

verkligheten och att vi inte skiljer på livsvärlden och verkligheten eller 

kulturen.  Det vi uppfattar med våra sinnen hänger ihop med vad vi 

förväntar oss därför menar Malmström att det är viktigt att människan 

genom demokrati får möjligheten att synliggöra kommunikativa processer 

i vardagen med uttrycksmedel som bild. Genom estetisk verksamhet 

konstruerar människan mening och rekonstruerar kulturen. Eftersom vi 

är i en kultur så påverkas vi också av den och på det sättet kan man säga 

att vi är kulturen. Malmström beskriver Habermas teori om att olika 

institutioner som förskolan, ska använda sig av estetiska ämnen för att ta 

till vara på ”etiska mänskliga, värdena, utifrån individens inre” för att 

hindra kolonisering av andra värden och normer som råder omkring oss 

(Malmström 2006 s.92). Bengtsson (2005) förklarar att det är först när 

något problem händer i vårt vardagliga liv som gör att vi börjar ifrågasätta 

något men oftast är det i ett specifikt sammanhang, vilket gör att vi tar oss 

igenom det med en ny självklarhet i bagaget (ibid.). 

 

Bengtsson (2005) förklarar att livsvärldsansatsen har sin grund i 

fenomenologin vilket är en filosofisk disciplin. Inom fenomenologin 

försöker man tolka och därefter förstå fenomen. Fenomen kan beskrivas 

som ”det som visar sig” men det måste då också visa sig ”för någon” 

(Bengtsson 2005, s.12). Sammanfattningsvis menar Bengtsson att 

fenomen betyder ”så som det visar sig för någon” (2005, s.14).  

 

Vidare förklarar Bengtsson (2005) att som forskare med 

livsvärldsfenomenologin som ansats är det både en förutsättning att 
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försöka behålla den verklighet som har studerats samtidigt som det ska 

delges andra och göras om till kunskap. Denna bearbetning till att kunna 

presenteras är ett måste i den vetenskapliga kommunikationen med andra 

forskare. Däremot är det viktigt för forskaren att denne är medveten om 

teoretiska begrepp. Han beskriver att forskarens material handlar om en 

upplevd erfarenhet och handling, inte att forskaren har upplevt detta. På 

detta sätt kan någon annans livsvärlds upplevelser analyseras och 

resultera i vetenskaplig kunskap (ibid.). 

 

Det är viktigt att ha med sig när jag ska försöka förstå och tolka hur 

förskollärare upplever fenomenet att låta barnen överta kameran. Jag vill 

också förtydliga att det är förskollärarnas upplevelse av fenomenet att låta 

barnen fotografera som är syftet i min studie. Det är också deras 

intentioner kring hur och varför barnen ska fotografera visar på om 

kameran som redskap kan användas för att närma sig ett barns 

perspektiv.  

 

. 
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5 METOD  
 

I följande avsnitt presenteras undersökningens metod, urval och 

undersökningsgrupp, insamling och bearbetning av data, genomförande, 

etiska övervägande, validitet och slutligen en metoddiskussion.  

 

 

5.1 Utgångspunkter 
 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod där mitt 

datainsamlande material kommer från intervjuer med förskollärare. 

Stukát (2011) poängterar att det är syftet i studien tillsammans med ett 

teoretiskt perspektiv som styr valet av metod. Eftersom jag vill undersöka 

förskollärares upplevelse av ett fenomen så har jag gjort avstamp i 

livsvärldsfenomenologin som teoretisk ansats. Denscombe (2009) förklarar 

att en studie med ett livsvärldsperspektiv innebär att forskaren önskar 

erfarenheter och uppfattningar ifrån en annan person och då är en 

kvalitativ metod lämplig. En kvalitativ metod som insamling av det 

empiriska materialet är att föredra menar Denscombe (2009) när 

forskningen handlar om att sätta sig in i människors åsikter och 

uppfattningar vilket också stämmer överens med en kvalitativ metod.  

 

Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att jag 

hade givna frågor till respondent men jag ville också att det skulle finnas 

en viss flexibilitet. Denscombe (2009) menar att om man använder sig av 

semistrukturerade intervjuer har den som intervjuas en ökad chans att 

utveckla sina svar. Jag använde mig av följdfrågor vilket Stukát (2011) 

menar gör att intervjuaren får djupare och mer omfattande svar från den 

som intervjuas. 
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Kvalitativ metod kännetecknas av att forskaren samlar in det empiriska 

materialet med ambitionen att sedan tolka och förstå utifrån ett holistiskt 

synsätt menar Stukát (2011). Bengtsson (2005) poängterar att det är 

forskningsfrågan som avgör vilket som är relevant att lyfta fram i studiens 

material. Inom fenomenologin är en avkontextualisering och 

avpersonifiering i det empiriska materialet ett måste förklarar Bengtsson 

(2005). Materialet ska sedan bearbetas på så sätt att det inte söks efter 

variationer eller väsen utan ska bearbetas så som Bengtsson beskriver  

Det empiriska materialet bör få komma till uttryck på sina egna 

villkor inom ramarna för den fråga som det vill vara ett svar på 

(Bengtsson 2005, s.53). 

Alla respondenterna fick svara på samma grundläggande frågor och några 

fick även frågorna mejlade till sig i förväg. Eftersom följdfrågorna 

baserades på de individuella svaren vid intervjun kan de skilja sig åt.  

 

 

5.2 Urval och undersökningsgrupp 
 

En undersökningsgrupp bestående av fem förskollärare på fyra förskolor 

vilka alla har erfarenhet av att barnen fotograferar i verksamheten har 

medverkat till det empiriska materialet i studien. Denscombe (2009) 

förklarar att en undersökningsgrupp på bara en brister i validitet men har 

svaren insamlats ifrån flera och det ändå går att se samband och likheter 

i resultatet så räcker det. I en liten forskningsstudie måste också tiden som 

finns tillförfogande räkna in när antalet intervjuer planeras. 

Förskollärarna har alla arbetat i förskoleverksamhet i mellan 5 och 35 år. 

Eftersom studiens syfte handlar om ett överlåtande av kameran till barnen 

i verksamheten så var förutsättningarna för valet av respondenterna att 

de hade denna erfarenhet. Denscombe (2009) menar att det är vanligt att 

informanterna väljs ut på grund av att de har en speciell erfarenhet som 
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forskaren önskar. Först kontaktade jag förskolor som hade medverkat i en 

samlingsutställning där fotograferna var barn från dessa förskolor.  Ingen 

av förskolorna var intresserade av att medverka i min studie trots både 

mejl och telefonkontakt. Någon anledning till att de inte ville vara med fick 

jag inte. Därefter kontaktade jag andra förskolor för att först fråga om de 

hade överlåtit kameran till barnen i verksamheten och om så var fallet så 

frågade jag om de ville vara med i min studie genom att bli intervjuade. 

Förskolorna är belägna i samma kommun men inte i samma 

förskoleområde. En förskola har särskild inriktning men eftersom det inte 

påverkar mitt resultat så har jag valt att inte diskutera detta i studien. 

 

 

5.3 Insamling och bearbetning av data 
 

Mitt insamlade material kommer ifrån intervjuer med fem förskollärare, 

där två av dem arbetar på samma förskola men på olika avdelningar. De 

andra tre arbetar således på olika förskolor inom olika förskoleområde i 

samma kommun. Mitt insamlade material transkriberades och renskrevs 

direkt efter intervjuerna. Jag läste det skrivna materialet upprepade 

gånger vilket krävs enligt Stukat (2011) för att det inte ska bli en ytlig 

bearbetning av svaren. Därefter var min uppgift att som Denscombe (2009) 

framhåller att försöka skapa mig en bild av förskollärarnas erfarenheter 

och upplevelser av barnens fotograferande som jag sedan försöker beskriva 

i resultatet så nära originalet som möjligt. Inom fenomenologin betonas 

subjektivitet, beskrivning, tolkning och medverkan i tillvägagångssättet i 

en studie.  Att studera ett fenomen innebär att det handlar om att förklara 

och få en tydlig bild av det ifrån de som har erfarenhet av det (ibid.). Till 

sist gjorde jag en validering av data som jag fått in för att göra en 

jämförelse med tidigare forskning Denscombe (2009). 
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5.4 Genomförande 
 

Respondenten valde plats för intervjun vilket är vanligt menar Stukát 

(2011) för att informanten ska känna sig trygg i miljön. Intervjuerna 

genomfördes alla på förskolan där respondenten arbetade förutom en som 

skedde i respondentens hem. Denscombe (2009) informerar om att en 

intervju ska börja på ett lättsamt sätt vilket jag gjorde genom att fråga 

förskollärarna tillexempel om hur länge de hade arbetat i 

förskoleverksamhet. Jag upplevde inte några störande moment eller något 

som kändes obekvämt för mig eller respondenten i någon av intervjuerna. 

Alla intervjuerna utom en spelades in med mobiltelefon. Jag fann 

respondenterna som intresserade och positiva till att dela med sig av sina 

erfarenheter kring barnens fotograferande. Jag försökte hålla mig neutral 

och var försiktig med uttalande i ämnet vilket Denscombe (2009) menar 

lätt kan påverka resultatet. Däremot menar han att det inte går att dölja 

sin person helt och hållet (ibid.).  

 

 

5.5 Etiska övervägande 
 

Innan intervjuerna påbörjades så informerade jag förskollärarna om de 

forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet (Hermerén 2011). Dessa 

huvudkrav gällande individskyddet är att informera om i vilket syfte 

intervjun görs, samtyckes kravet som innebär att respondenten själv avgör 

om sin medverkan, respondenten är anonym och att uppgifterna inte ska 

kunna nås av obehöriga och slutligen ska materialet endast används i 

forskningssyfte (Björkdahl Ordell, 2007). I mitt resultat har jag också valt 

att inte benämna förskollärarna med nummer eller bokstäver då jag inte 

vill att respondenterna ska kunna härledas till de olika svaren. Jag har i 
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den fenomenologiska ansatsen gjort ett val att försöka göra mina 

tolkningar så nära originalet som möjligt enligt Denscombe (2009). 

 

 

5.6 Validitet 
 

Att garantera validiteten i data som kommer från intervjuer menar 

Denscombe (2009) är svårt speciellt om det handlar om andra människors 

uppfattningar och erfarenheter. Mitt urval av informanter grundade sig i 

att de har erfarenhet av mitt undersökningsområde vilket också många av 

dem styrkte genom at visa bilder och dokumentation vid intervjuerna. Jag 

kan utifrån detta material se att deras svar är rimliga. Min urvalsgrupp 

bestod av fem förskollärare vilka svar jag efteråt kunde se samband och 

likheter i vilket ökar validiteten enligt Denscombe (2009). Jag har inte 

behövt förlita mig på ett svar utan resultatet är summan av många 

upplevelser. Jag har också gjort en validering genom att titta på tidigare 

forskning vilket stämmer överens med mitt resultat. Denscombe (2009) 

förklarar att intervjun är en flexibel metod som innebär att 

datainsamlandet kan styras i olika riktningar varefter intervjun pågår 

vilket jag också utnyttjade och upprepade ett flertal gånger om jag 

uppfattat svaret rätt. Jag kunde på detta sätt hela tiden känna att jag 

hann med och uppfattade svaren och även informanterna hade möjligheten 

att be mig upprepa frågan och om de hade uppfattat den rätt. 

 

 

 

5.7 Metoddiskussion 
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I studien har jag använt mig av en kvalitativ metod där det insamlade 

empiriska material kommer från intervjuer vilket jag valde för att få 

nyanserade och fylliga svar gällande det jag undersökte. Denscombe (2009) 

förklarar att valet av metod handlar om att hitta ett verktyg för att kunna 

få en tydligare bilda av det som studeras. Jag hade även kunnat använda 

mig av observationer men eftersom vi har begränsat med tid föll valet på 

intervjuer. Genom att intervjua krävs inte heller någon avancerad teknisk 

utrustning vilket Denscombe (2009) också framhåller.  Däremot 

missbedömde jag tiden som intervjun skulle ta. Denscombe (2009) menar 

att det är viktigt att informera respondenten om hur lång tid denne måste 

avsätta för intervjun. Jag informerade om att den skulle ta 30 minuter men 

de visade sig att alla intervjuerna utom en varade närmare en timme vilket 

gjorde att jag kände mig lite stressad i slutet av intervjuerna. Detta är 

inget som jag kunde förutspå när jag bokade tiden med respondenterna 

eftersom deras intresse visade sig vara stort och de ville gärna dela med 

sig av sina erfarenheter. Det kan dock vara min ovana som forskare som 

gjorde att intervjuerna svävade ut, det är den som intervjuar som ska styra 

intervjun förklarar Denscombe (2009).  

 

Genom mitt val att göra intervjuer med förskollärare som redan har 

erfarenhet av att låta barnen fotografera så har jag också gjort ett urval 

där respondenterna förhåller sig positiva till detta fenomen vilket 

sannolikt också påverkar resultatet. Likaså om jag hade haft ett större 

antal informanter. Begränsningar av urvalet gjordes också genom att de 

skulle vara inom rimliga avstånd ifrån utgångspunkten för studien. 

Denscombe (2009) menar att sådana här faktorer får forskaren ta hänsyn 

till för att kunna ha möjlighet att genomföra studien. Studien hade därmed 

kunnat visa ett annat resultat beroende på hur en annan urvalsgrupp hade 

sett ut. 

Studien var behjälplig av den valda teoretiska ansatsen 

Livsvärldsfenomenologin men kanske inte fullt ut eftersom den ger en bild 
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av upplevelser där likheter och samband söks hos informanterna. Ur ett 

annat perspektiv hade studien belyst andra saker som variationer och 

skillnader eller till exempel fokuserat på lärande.  
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6 RESULTAT 
 

I följande avsnitt kommer jag att redovisa resultatet från det insamlade 

empiriska materialet genom att använda mig av mina frågeställningar 

som rubriker vilka är följande Motiv för att överlåta kameran till barnen, 

Förskollärares upplevelser kring barnens fotograferande och Intentioner 

som kan vara ett sätt att närma sig ett barns perspektiv. Här har jag även 

använt mig av underrubriker för att samla teman som blev synliga. Jag 

avslutar med en rubrik som heter Förskollärares tidigare erfarenhet av 

kameran vilken jag motiverar med att få en förståelse för förskollärarnas 

tidigare erfarenhet eftersom enligt livsvärldsfenomenologin har 

erfarenheter betydelse i hur man tolkar nya saker Bengtsson (2005).  

 

Under varje rubrik har jag låtit svaren ge utryck för just den 

frågeställningen som är aktuell vilket innebär att det är forskningsfrågan 

som ligger till grund i bearbetningen av resultatet. Bengtsson (2005) 

framhåller att det är forskningsfrågan som studien vill ha svar på i en 

fenomenologisk ansats, inte att försöka hitta variationer eller väsen. Jag 

har valt att inte namnge förskollärarna med bokstäver eller siffror utan 

det är den samlade tolkningen som kommer fram i resultatet. För att 

förstärka och förtydliga förskollärarnas upplevelse så använder jag mig av 

utvalda uttryck ifrån förskollärarna i intervjuerna vilka jag markerar med 

kursiv text, även dessa ska inte kunna härledas till någon speciell 

förskollärare. 

 

 

 

6.1 Motiv för att överlåta kameran till barnen 
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6.1.1 Fotograferingens syfte 

 

Min tolkning av vilka motiv det finns för att överlåta kameran enligt 

förskollärarnas svar var att barnen fotograferade mestadels vid olika 

projekt där de antingen fick en uppgift att fotografera eller att där fanns 

ett annat tydligt syfte med fotograferandet. Syftet kunde då antingen utgå 

från pedagogen eller barnet. Pedagogerna berättade gärna och visade 

exempel på projekt som barnen hade gjort med kameran. En förskola hade 

arbetat med att barnen skulle fotografera sin förskola, både ute och 

innemiljön, för att sedan välja ut en bild som de var mest nöjd med till en 

utställning. En förskola gav ett exempel på hur barnen arbetat med att 

fotografera olika former som de hittat ute och olika tecken i naturen som 

de träffat på. Pedagogen frågade sedan om det var ett naturtecken, 

människotecken eller djurtecken vilket barnen fick fundera på. En förskola 

arbetade med ett tema om hur barnen såg på sin by med sina ögon, byn 

genom barnens ögon. Pedagogen förklarade att ”vi ville få fatt på det som 

intresserade barnen i projektet efter en stund fortsatte hon se genom deras 

ögon”.  Här utgick de ifrån barnens intresse genom att titta på deras bilder 

som tagits vid olika tillfällen då de promenerat i byn.  

 

 

6.1.2 Fotografera fritt 

 

Resultatet visar att det är mindre vanligt att barnen får fotografera fritt 

men det händer. Det kan vara som en pedagog berättar att barnen ibland 

lånar iPaden för att fotografera fritt inne på avdelningen. Fotograferingen 

har då ett annat syfte utifrån barnet kan jag tolka i svaren. Förskolläraren 

berättar att  

När barnen fotograferar med Ipaden så får de göra det mer friare då 

fotograferar de sig själva och varandra, utforskar jaget. Går ofta iväg 

med kameran och ofta mer detaljer på till exempel kompisar. Smyger 

också och fotograferar oss.  



33 

 

 

Jag uppfattar det som att Ipaden är mer tillgänglig och att barnen därför 

lättare kan använda den som kamera när de till exempel sitter och arbetar 

med den. Övrig fotografering, när det har ett syfte uppfattar jag det som 

att det används uteslutande vanliga digital kameror.  

 

Jag kan se ett mönster i resultatet att barnen inte får fotografera fritt beror 

på att de inte låtit barnen fotografera så länge i verksamheten. Det tyder 

på att förskollärarna ännu inte har så mycket erfarenhet av fenomenet och 

en förskollärare säger att det ”handlar mycket om vår känsla att våga låta 

dem gå med kameran och inte va rädda för att de ska tappa den”.   

 

En förskollärare uttrycker också hur kostnaderna styr en eventuell 

utveckling av fotograferandet. Förskollärarna har begränsade medel vilket 

också gör att det finns en rädsla för dyr teknik ska gå sönder. Samtidigt 

tolkar jag det som att alla förskollärarna är enhälliga om att är det något 

barn som frågar om de får ta kameran och fotografera så får de det.  

 

6.1.3 Dokumentation och skapande 

 

Ett annat motiv för att barnen ska få fotografera blir synligt i det 

empiriska materialet är att det finns förskollärare som lämnar över 

dokumentationen vid någon samling eller aktivitet till ett utvalt barn. 

Syftet är här att förskollärarna ser det som en hjälp och att barnen även 

ser andra saker än vad förskolläraren gör.  

Förskollärarna upplever att fotograferandet är lättare och snabbare som 

uttrycksmedel i jämförelse med många andra skapande processer vilket är 

en av anledningarna till att barn får fotografera. En förskollärare sa att  
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Det är lättare att fotografera något som uttrycker en tanke än att 

tillexempel rita den. Det krävs mer motorik och erfarenhet för att 

skapa en bild genom att själv rita.  

 

En förskollärare väckte tanken om att bildskapandet genom kameran kan 

jämföras med LTG teorin, lära på talets grund, vilken handlar om att barn 

lär sig skriva lättare om de först får skriva med hjälp av datorn.  

 

 

6.1.4 Läroplanen 

 

Förskollärarnas uppdrag enligt skolverket genomsyrar alla motiv för att 

förskollärarna ska överlåta kameran. Förskollärarna radar upp mål efter 

mål från läroplanen som kan nås via barnens fotograferande. Målen de 

räknar upp är hur barnen kan utveckla sin skapandeförmåga och att 

kunna förmedla upplevelser, tankar och erfarenhet i många 

uttrycksformer som bland annat bild, utveckla intresse för bilder, texter 

och olika medier samt sin förmåga att använda sig, tolka och samtala om 

dessa, barnen utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel 

teknik fungerar, lära sig nya begrepp, se samband och upptäcka nya sätt 

att förstå omvärlden, urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel 

teknik fungerar, utveckla sin förståelse för rum, form, läge och även 

förmågan att använda matematik. 

 

 

6.2 Förskollärares upplevelser kring barnens 

fotograferande 
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6.2.1 Pedagogrollen 

 

Samtliga intervjuade pedagoger använde ordet stödjande för att beskriva 

hur de upplevde sin roll som pedagog vid barnens fotograferingstillfälle. 

Att stödja kan innebära tillexempel att förskollärarna ska utmana och 

uppmuntra barnen vid fotograferandet eller att tipsa barnen om enklare 

teknik gällande kameran. Till exempel att bilden kan få olika format 

beroende på hur man håller kameran, att kameran måste vara stilla vid 

fotograferingstillfället, ljuset och hur bilder blir olika beroende på hur 

zoomen är inställd. En förskollärare säger såhär om sin roll ”som assistent 

se till lite råd vill ju själv att de ska klara det”. Förskolläraren vill att 

barnen ska klara det själv med lite hjälp. 

 

Ett tydligt tema i svaren var att barnen lär sig av sina misstag vilket en 

förskollärare beskriver såhär ”kommer ett finger med eftersom de hållit 

över sökaren eller ljuset varit dåligt”. Här menar förskolläraren att 

eftersom fingret syns i bilden så lär sig barnet att de inte ska ha fingret på 

sökaren nästa gång. En annan förskollärare förklarade med följande ord 

att ”det är viktigt att barnen får prova själva. Man är lite som en assistent. 

Ibland får man va stativ”. Här vill förskolläraren vara med och underlätta 

för barnet. 

 

6.2.2 Barnen som fotografer  

 

Nästa tema som blev tydligt var när förskollärarnas upplevelse gällande 

att barnen blir fotografer eller med ett annat ord aktörer och pedagogerna 

objekt så var de positiva till detta rollbyte. Förskollärarna uttryckte sig på 

följande vis ”spännande” ”intressant” ”Tankeställare, vi har pratat mycket 

om detta i arbetslaget. Det är bra att få byta roller och att få känna på att 
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va objekt. Så fort barnen gör något så ska det fotograferas”. Här syns att 

förskollärarna finner det spännande att byta positioner. 

Någon svarade att det är bra för det innebär också en utmaning för barnen 

att ta rollen som aktör. Flera pedagoger menade att när barnen är med och 

fotograferar så blir de också delaktiga i verksamheten på ett annat vis. Det 

visade sig också att någon hade reflekterat över hur barnen ser på de 

vuxna när de inte är med eftersom pedagogerna ska vara medforskare till 

barnen. Förskollärarens säger ”Vi ska ju va med barnen!” 

Därför var det en anledning till att barnen hade börjat använda kameran 

vilket gjorde att de vuxna i större uträckning var med på bilderna och 

tillsammans med barnen.  

 

 

6.2.3 Barnens intresse av att fotografera 

 

Barnens intresse av att fotografera upplevde förskollärarna på liknande 

vis. Jag kan se ett tydligt mönster att barnen fann det roligt att få 

fotografera enligt förskollärarna. Förskollärarna uttryckte sig med utrop 

som ”Jättestort!” ”Jätteglada!” ”Mycket stort!” ”Åh Herregud, stort 

intresse!”  

 

Förskollärarna upplevde att barnen var intresserade av många 

anledningar som att de inte fick använda kameran hemma, att det var ett 

redskap som pedagogerna brukade använda, att de klarade det själva, att 

barnen kände sig betydelsefulla och fick ansvar.  

 

6.3 Intentioner som kan vara ett sätt att närma sig 

ett barns perspektiv. 
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6.3.1 Samtal till bilderna 

 

Ett tydligt mönster var att förskollärarna upplevde samtalen kring 

bilderna med barnen som en förutsättning för att låta barnen fotografera. 

En förskollärare sa ”alltid prata efteråt.” Förskollärarna upplevde vikten 

av att reflektera över bilden och låta barnens tankar kring den var viktigt, 

för att både se ett lärande hos barnet men också för att bilden skulle 

uppfattas rätt. Jag tolkade det som att rätt i den bemärkelsen handlar om 

att det är ett uttryck från barnen och viktigt att pedagogerna har förstått 

deras tanke med den. En förskollärare säger så här ”Annars tror vi kanske 

att det är på ett sätt så det är viktigt att de får prata om sin bild.”  

 

Min tolkning vidare är att det först och främst var upplevelsen hos 

pedagogerna att förstå bilden men även att barnen utmanades verbalt 

genom att på olika sätt få prata om sin bild. En förskollärare säger såhär 

”Bild och samtal en fantastisk kombination”. Förskolläraren menar att bild 

och samtal berikar varandra. 

 

En förskollärares upplevelse var att även små barn utan det verbala 

språket fick möjlighet att uttrycka sig genom kroppsspråk och 

ansiktsuttryck.  

 

 

6.3.2 Barns delaktighet  

 

Barnens fotograferande upplevde pedagogerna som att barnen kunde vara 

delaktiga i både den pedagogiska miljön och verksamhetens miljö på olika 

sätt vilket utgör detta tema. Förskollärarna berättade att lärande sker dels 

för att barnen ska få syn på sitt eget lärande genom bilderna och 
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dokumentationerna men jag tolkar det som främst för att fånga barnens 

intresse kring vad de tycker är viktigt och vill lära sig. Denna tolkning 

baserar jag på uttryck som  

Om barnen har fått en uppgift att fotografera för att se vari deras 

intresse är så utgår vi från det sedan i vårt tema eller genom att 

barnen själva får fotografera så får vi personalen en bild av vad de 

tycker är viktigt i verksamheten och i deras värld.  

 

Förskollärarnas svar tyder också på att de vill att barnen ska bli delaktiga. 

Delaktiga dels omedvetet då barnens bilder hela tiden diskuteras och 

samtalas kring men också medvetet då barnen blir mer delaktiga genom 

att få fotografera ur sitt perspektiv. Några av förskollärarna upplevde att 

fotograferingen är ett estetiskt uttrycksmedel som barn har lätt för och då 

ska de också få använda sig av det. En av förskollärarna sa att ”Barn ska 

få använda sig av hundra språk för att uttrycka sig och detta kan vara ett 

av dessa.”  

 

En pedagog ger ett exempel på hur de fått syn på något genom ett barns 

fotograferande och menar att de hade de aldrig fått om barnet inte hade 

haft en kamera. En annan förskollärare sa ”bilder hjälper till att sätta ord 

på deras tankar så att vi kan närma oss deras perspektiv.”  

 

Barnen blir inte bara delaktiga genom att vara aktörer utan även hur 

saker kan ändras i till exempel miljön på förskolan. I ett projekt där barnen 

skulle fotografera sin förskola så fanns de flesta miljöerna i förskolan 

representerade i barnens bilder förutom dockvrån. När pedagogerna 

reflekterade över detta så kunde de dra paralleller med att barnen faktiskt 

inte brukade vara i dockvrån och leka. Här upplevde en förskollärare att 

de fick syn på något i miljön som kunde förändras genom barnens 

delaktighet.  
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6.3.3 Framtiden med kameran 

 

Förskollärarna hade alla en positiv upplevelse kring barnens 

fotograferande och var nyfikna på hur ett sådant här arbete med barnen 

kan utvecklas och kan ge i framtiden. Förhoppningarna gällde bland annat 

att kameran i framtiden skulle vara ett naturligt redskap även för barnen. 

Även att ettåringarna ute i verksamheter kommer att hålla i en kamera 

och att barnen genom kameran kommer att bli ännu mer delaktiga i 

verksamheten. Nästan alla av pedagogerna skrev ner nya uppslag till 

fotografering med barnen under intervjun. En pedagog hade inspirerats 

inför den kommande intervjun så de hade arbetat mycket med kameran på 

olika sätt veckan innan jag skulle komma. Många uttryckte iver över att 

låta barnen fotografera mer fritt för att få upptäcka fler saker ur barnens 

livsvärld.  

 

 

6.4 Förskollärares tidigare erfarenheter av kameran 
 

Förskollärarna upplever att barnens fotograferande är ett så nytt fenomen 

så deras erfarenheter kring fotografering handlar mer om deras roll som 

fotograf. Genom intervjusvaren kan ett mönster urskiljas att skillnaden 

från förr är att förskollärarna numera fotograferar för att tydliggöra 

barnens lärprocesser, förr var det mer en dokumentation över vad som 

gjordes i verksamheten. Någon förskollärare menar att det finns så många 

möjligheter med digitalkameran idag och säger att 

Utveckling har skett genom att vi kan använda kameran som en blick 

när något händer. Nu använder vi bilden för att tänka bakåt, i 

stunden och framåt.  
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Förskollärarna lägger också mer fokus på att göra bilderna mer estetiska 

och försöker fånga en stämning. En skillnad från förr tolkar jag är att de 

inte vill att barnen ska titta i kameran utan istället fånga en process där 

barnen gör något. Förr ville man istället att barnen skulle titta in i 

kameran. Genom svaren kan jag också se att så många som möjligt skulle 

vara med på bilden eftersom att det var dyrt att framkalla bilden. Nu kan 

man slösa mer med bilder eftersom att det inte kostar mer det vill säga om 

man inte vill skriva ut dem konstatera en förskollärare.  
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7 DISKUSSION 
 

Följande avsnitt presenterar de resultat som har framkommit under 

studiens gång. Återkopplingar till tidigare studier kommer att ske i varje 

avsnitt. Diskussionen kommer att inspireras av ett 

livsvärldsfenomenologiskt perspektiv.  

 

7.1 När får barnen hålla i kameran 
 

Hur barnens fotografering kan se ut och vid vilka tillfällen barnen får 

fotografera spelar roll för att förstå förskollärarnas upplevelse av barnens 

fotograferande i allmänhet och för att närma sig deras perspektiv i 

synnerhet. Ur en livsvärldsfenomenologisk ansats menar Bengtsson (2005) 

att det inte går att skilja på det som vi varit med om i enskilda saker, utan 

det bildar tillsammans en aktuell värld. Detta innebär att tidigare 

erfarenheter och sammanhang finns med i nya möten vilket både kan 

hindra och bära vägen till andra sammanhang (ibid.). Förskollärarna i 

studien bär med sig sina tidigare erfarenheter av fotograferande i 

verksamheten vilket får konsekvenser i nya sammanhang. Därför är det 

viktigt att förskollärarnas tankar om tidigare erfarenheter ifrån sin 

verksamhet också synliggörs i studiens diskussion. Förskollärarna i 

samtliga förskolor ger uttryck för att barnen måste fråga om de får låna 

kameran eller att de får en uppgift av förskolläraren som ska fotograferas. 

Dels tolkar jag det som att förskollärarna vill att fotograferandet ska ha 

ett syfte, det ska antingen ingå i avdelningens temaarbete eller vara en del 

i en dokumentation. Förskollärarna har i sin profession en skyldighet att 

följa läroplanen och de strävansmål som finns beskrivet vilket kan vara ett 

svar på varför fotograferingen ska ha ett syfte. Men resultatet visar också 

att barnen får kameran om de frågar efter den och då kan syftet vara att 

det är barnet som visar intresse för kameran. Ett nytt sätt att se på barnen 

enligt Tullgren (2003) är att låta barnens röst och intresse få göra sig hörd 
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i verksamheten vilket jag kan tolka att det säkert finns i förskollärarnas 

tankar och vilja när barnen frågar efter kameran. Syftet kan också bero på 

att som Magnusson (2014) beskriver i sin avhandling att personalen själva 

fotografera med ett bestämt syfte vilket de då också förväntar sig att 

barnen ska göra.  

 

Genom att förstå fenomenet ur ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv så 

måste jag ta hänsyn till vad förskollärarna har för erfarenhet av det jag 

vill förstå. Bengtsson (2005) förklarar att människan bär både det 

förflutna med sig samtidigt som den ser framtiden framför sig vilket 

studien visar i förskollärarnas upplevelser kring kameran. 

Förskollärarnas erfarenhet av kameran som redskap är att den har varit 

deras men nu har redskapet börjat användas av barnen. Istället för att 

pedagogerna ska synliggöra barnens lärprocesser upplever de nu att 

barnen kan vara delaktiga i detta genom att fotografera. Tullgren (2003) 

förklarar precis detta att barnen ska bli delaktiga i sitt eget lärande.  

 

Resultatet ger underlag för en tolkning att förskolläraren och barnen har 

bytt roller. Svenning (2009) förklarar att det är vanligt att barnen varit 

objekt och inte delaktiga i dokumentationsprocessen men detta ändras om 

de gör ett rollbyte genom att barnen håller i kameran. På detta sätt sker 

också ett maktskifte där barnen nu är aktörer och delaktiga i 

verksamheten visar studier av Magnusson (2014) och Rasmussen (1999).  

 

Resultatet i denna studie visar att förskollärarna genomfört många olika 

projekt tillsammans med barnen och deras fotograferande. Utifrån 

resultatet kan detta härledas till att verksamheten ska nå Läroplanens 

strävansmål för barnens utveckling, vilket är ett krav ifrån Skolverket. En 

annan tolkning utifrån resultatet kan också vara att samtliga 

förskollärares syfte med att överlåta kameran till barnen i dessa projekt 
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också har varit att använda just deras blick genom kameran. Precis som 

Magnusson (2014) visar i sin studie att om barnen får möjligheten till 

kamerans fotografiska blick får också barnet tillgång till en visuell röst.  

 

Studien visar att förskollärarna har med sina olika uppgifter försökt få 

svar på frågor som följande; Hur ser barnen på sin by genom sina ögon? 

Hur ser barn former i naturen? Hur tolkar barnen olika tecken i skogen 

med kameran som hjälp? Hur ser barnen på sin förskola? Johansson (2003) 

konstaterar att om det finns en ambition att lyssna på barnet och en vilja 

att få veta något om deras liv så är det ett barns perspektiv som är 

utgångspunkten vilket denna studie visar genom att förskollärarna vill ge 

barnen en visuell röst att kommunicera med. Johansson (2003) framhåller 

att vi kan försöka förstå varandras världar genom att just kommunicera. 

 

7.2 ”Bild och samtal en fantastisk kombination” 
 

I resultatet framkommer att det var viktigt att barnens fotograferande 

hade ett syfte och även lika viktigt var det för förskollärarna att samtala 

kring barnens bilder. Detta resultat stämmer med tidigare studier som 

Bendroth Karlsson (2014) och Rasmussen och Smidt (2002) har gjort. 

Rasmussen och Smidt (2002) förklarar i sin studie att den fotografiska 

bilden som barnen tagit är en del av barnens tankar medan orden till 

bilden skapar en helhet. I denna studie förklarar en förskollärare att man 

alltid ska prata med barnen om bilderna efteråt. Samma förskollärare 

understryker hur bra underlag ett fotografi kan vara för samtal. 

Rasmussen (1991) beskriver i sin studie att fotografiet både framkallar 

berättelser hos betraktaren och hjälper den som fotograferat att minnas 

tillbaks för att återberätta. 

Min tolkning utifrån det som studien visar är att förskollärarna upplever 

att de vill förstå barnens bilder. Resultatet visar på att förskollärarna har 
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samma upplevelse om en önskan att tolka bilden rätt utifrån ett barns 

tankar. Berg de Jong (2005) förklarar i sin studie att genom att samtala 

kring bilderna som barnen tagit så kan kameran vara en hjälp att förmedla 

hur barnen ser på sin situation. I hennes studie handlade det om 

asylsökande barn som kanske ännu inte har det svenska språket att 

kommunicera med vilket jag kan göra en jämförelse med i denna studie 

med små barn som inte heller har det verbala språket ännu. En 

förskollärare i denna studie berättade hur de små barnen genom 

kroppsuttryck och pekande kunde kommunicera kring bilderna. Här kan 

jag förstå att det är svårt att tolka bilderna rätt men Rasmussen (2002) 

förklarar att det viktiga är att barnen får en chans till yttrande frihet och 

att vardagens intryck blir till utryck. Därför visar denna studie att även 

de små barnen får en chans att göra sig hörda genom att kommunicera 

med kameran som hjälp.  Malmström (2006) förklarar att ur ett 

livsvärldsfenomenologiskt perspektiv så erfar man med alla sinnena och 

genom demokrati synliggörs kommunikativa processer.  

 

 

7.3 Att trycka på en knapp eller ett redskap att nå ett 

barns perspektiv 
 

Genom mitt empiriska material kan jag tolka att kameran finns som ett 

av många digitala redskap i verksamheterna och förskollärarna upplever 

också att barnens intresse av att fotografera ligger i några fall i att få 

trycka på knappar. Enligt förskollärarna finns också en vilja att utforska 

och vidga de digitala möjligheterna på förskolorna men resultatet visar 

också att kameran i barnens händer är ett nytt redskap som kan vara ett 

sätt att se saker utifrån barnens perspektiv. Genom studiens resultat kan 

jag tolka att förskollärarnas främsta syfte med att överlåta kameran 

uttryckte de med att de vill byta perspektiv och se något genom barnens 

ögon.  
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Genom kameralinsen har förskollärarnas perspektiv bytts till barnens 

perspektiv vilket Qvarsell (2003) efterfrågar i sin studie då hon upplever 

att barnen är de som är minst hörda men mest fotograferade. Emilsson 

(2002) poängterar hur viktigt det är för att nå ett barns perspektiv att de 

ska få uttrycka vad som intresserar dem i verksamheten. Förskollärarna i 

denna studie upplever att det är det de eftersöker i syftet att överlåta 

kameran till barnen oavsett om det handlar om barnens utveckling och 

lärande eller verksamhetens miljö.  

 

 

7.4 Fritt fotograferande i framtiden 
 

Tidigare studier visar på att barnen fotograferar annorlunda med eller 

utan en vuxen. Einarsdottir (2005) beskriver i sin studie hur barnen 

fotograferar som är med henne jämfört med en grupp som fotograferar 

själva. Gruppen med henne är färgade av vad de tror att hon vill att de ska 

fotografera som till exempel platser på förskolan som är gjorda för barnen 

och barnens leksaker och miljöer som de vistas i. Den andra gruppen 

utforskar varandra och testar verksamhetens normer om vad man får och 

inte får göra (ibid.). Likaså Bendroth Karlsson (2014) förklarar utifrån sin 

studie att barnen väljer andra motiv när en vuxen är med, speciellt någon 

som har en högre maktposition som i förskoleverksamheten kan vara en 

pedagog. I resultatet i denna studie har inte förskollärarna upplevt detta 

men å andra sidan visar resultatet på att barnen inte fotograferar så 

mycket fritt ännu utan det sker mestadels med en vuxen i någon form. En 

förskollärare beskriver dock hur barnen precis som i Einarsdottirs (2005) 

studie fotograferar varandra och smyger iväg för att fotografera personalen 

utan att de ser.  
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Studien visar att samtliga pedagoger ser en utveckling av barnens 

fotograferande just genom att barnen ska få fotografera mer fritt. 

Förskollärarna uttrycker en förväntan över hur de verkligen kan se vad 

som intresserar barnen genom fritt fotograferande. Magnusson (2014) har 

i sin studie låtit barnen fotografera fritt för att de själva ska få rikta sin 

blick, den fotografiska blicken var de vill. 

 

 

7.5 Slutsats 
 

Studiens resultat besvarar sammanfattningsvis mitt syfte kring 

förskollärarnas upplevelser kring barnens fotograferande är att 

förskollärarna överlåter kameran till barnen som ett redskap där olika 

syfte ligger till grund för fotograferandet. Barnens bilder är också något 

att samtala kring både som underlag för olika lärande men även för att 

bilden ska förstås rätt av förskolläraren. Resultatet visar att 

förskollärarna upplever att det finns ett intresse både hos dem och barnen 

av att byta roller där barnen blir aktörer genom att hålla i kameran och 

förskollärarna objekt. Förskollärarna ser fenomenet som något som tillför 

verksamheten saker som att barnens delaktighet ökar, barnen får en 

visuell röst och barnens perspektiv synliggörs. Genom detta resultat är 

min tolkning att förskollärarnas intentioner med att överlåta kameran till 

barnen är ett sätt att närma sig ett barns perspektiv.  

 

Resultatet visar också att förskollärarna vill se mer av barnens bilder och 

vill utveckla kamerans möjlighet till att se genom barnens ögon. Ur ett 

livsvärldsfenomenologiskt perspektiv så menar Bengtsson (2005) att det 

är först om något nytt påträffas i vardagen som det då ifrågasätts och 

sedermera blir en naturlig del av livet. Förskollärarna beskriver i studien 

att de precis börjat överlåta kameran till barnen men att de i framtiden 
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hoppas att det blir naturligt att barnen fotograferar i verksamheten. En 

tolkning kan vara att om inte önskan funnits att vilja närma sig ett barns 

perspektiv hos förskollärarna, så hade de fortsatt hålla i kameran själv. 

Nu visar istället resultatet att de vill se mer av barnens bilder. 
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Bilagor Intervjufrågor 
 

 

Först lite om dig 

 

Hur länge har du jobbat i förskoleverksamhet?  

Hur länge har du arbetat i den här verksamheten?  

Vilken ålder på barnen arbetar du med? 

Hur många finns i barngruppen?  

Hur många är ni i arbetslaget?  

Har förskolan någon speciell profil/pedagogik/pedagogisk filosofi?  

 

 

Vilka är motiven enligt förskollärare för att överlåta kameran 

till barnen? 

 

 

 Vid vilka tillfällen får barnen fotografera?  

 Vad är det som avgör om barnen får fotografera? 

 Hur kan fotograferandet se ut och hur fungerar efterarbetet? 

 Vilka mål har ni med barnens fotograferande? 

 Vad har du för erfarenhet av kameran och användandet i 

verksamheten idag jämfört med för några år sedan? 

 Vilka svårigheter finns med att låta barnen fotografera? 



2 

 

 

 Vilka mål finns i Lpfö-1998, rev 2010 som kan möjliggöras genom 

att barnen får använda kameran? 

 

 

Vilka upplevelser har förskollärare kring barnens 

fotograferande i förskolan? 

 

 Hur upplever du att barnen kan hantera kameran? 

 Hur upplever du barnens intresse när det gäller att få hålla i 

kameran? 

 På vilka sätt upplever du att barnens fotograferande är en tillgång 

för barnens utveckling? Verksamhetens? 

 Hur upplever du bytet av roller när det istället är barnen som 

fotograferar i verksamheten? Objekt? Subjekt? 

 Hur upplever du att barnen väljer plats för fotografering om de har 

en valmöjlighet? 

 Hur upplever du att barnen fotograferar tillsammans med en vuxen 

jämfört med eventuellt fritt fotograferande? 

 Vad är din roll vid barnens fotograferande? 

 Hur viktigt är det att samtala om bilderna som barnen tar, varför? 

 

Vilka intentioner uttrycker förskollärare att de har med 

barnens fotograferande som kan vara ett sätt att närma sig ett 

barns perspektiv? 
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 Vad har du för tankar om varför barnen ska fotografera, syfte? 

 Hur upplever du att barnens bilder skiljer sig jämfört med 

personalens? 

 Hur upplever du den färdiga bilden? 

 Hur upplever du att barnens bilder kan vara ett sätt att närma sig 

deras perspektiv? 

 Hur upplever du att barnens fotograferande kan påverka dina och 

miljöns val i verksamheten? 

 Hur upplever du kameran som uttrycksmedel jämfört med andra 

skapande processer som måla, lera, bygga? 

 Så som du upplever barns fotograferande idag, hur tror du då att det 

ser ut i framtiden? Varför? 

 

 


