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Sammanfattning 

Den här undersökningen har sin grund i den pedagogiska dokumentation som samlat in vid ett tidigare estetiskt 

projektarbete, i kursen Förskoledidaktik med inriktning mot etik och estetik, hösten 2011, vid Stockholms 

universitet. Arbetet utfördes på en småbarnsavdelning vid en förskola i en av Stockholms norra förorter. Syftet 

med den här undersökningen var att synliggöra vad det var för meningsskapande som visade sig när de allra 

yngsta barnen på eget initiativ använde sig av fotografierna i pedagogisk dokumentation. Utifrån ett rikt 

kvalitativt material har en systematisk genomgång skett av fältdagbok, stillbilder och videofilmer varefter 

avgränsning skett till att endast undersöka Fredriks tio meningsskapande möten som visade hur han på eget 

initiativ använde sig av fotografierna i pedagogisk dokumentation. Det var framförallt de möten som benämns (i) 

Barninitierad dialog utifrån fotografi och (ii) Fotografierna lockar barnen till samma görande som den 

visualiserat beskriver, som Fredrik använde sig av då han ville skapa sig mening. Fotografierna blev till en 

”igångsättare” för kommunikation. Med hjälp av fotografiernas uttryck och sina handlingar skapade sig Fredrik 

på eget initiativ, utan vuxenstyrning, tidig ”literacy” (Kress 1997, 2010) som innefattade läsning, berättande och 

matematik. Det gick att se hur Fredrik formligen rörde sig in i en föränderlig värld ”move in a world in motion” 

(Kress 2010:159) av tidig ”literacy” aktivitet då han ville skapa sig mening om världen. 
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Inledning 

Det är tidig morgon och vi är fortfarande inne på förskolans öppningsavdelning. ”Fredrik” som egentligen heter 

något annat (ett år och tre månader med serbiska som modersmål) fortsätter att utforska ljud, något han gjort den 

senaste veckan. Han skramlar med en burk och ett lock. Efter en stund går han fram till avdelningens 

bilddokumentation som sitter uppsatt på väggen. Han ställer sig på tå, tar stöd mot väggen och pekar med sin 

vänstra hand ovanför sitt huvud upp mot fotografierna som placerats lite för högt upp för att en ettåring ska 

kunna nå dit. Han tappar balansen och glider sakta utmed väggen, samtidigt som han tar några trippande steg 

mot mig som är en bit därifrån. Jag blir intresserad av vad han vill göra med bilderna, jag går fram och frågar:” 

Vad är det där för någonting, få se, vem är det på bilden Fredrik? Fredrik vänder sig om och tittar på mig, hans 

vänstra hand är fortfarande kvar som stöd mot väggen, jag frågar: ”Vem är det som är på bilden där?” Samtidigt 

som jag frågar går det att se (endast i efterhand på videofilmen) hur Fredriks fingrar trummar lätt mot väggen 

(något jag inte noterar vid det aktuella tillfället). Fredrik vänder sig nu mot mig och säger, samtidigt som han tar 

några steg ut från väggen:” do, do”. Jag tror att Fredrik pekar på en bild som visar hur han håller i en docka, så 

jag pekar på fotografiet och säger menande: ”Titta det är ju, titta där är dockan”. Fredrik tar ett steg ut från 

väggen, han snurrar runt så att han kommer att stå bredvid mig framför bilden med dockan. Han nickar samtidigt 

som han svarar: ”a, a, a”. Jag säger: ”Ja dockan är där”. Så rör sig Fredrik snabbt förbi mig och det aktuella 

fotografiet fram till ett annat fotografi som är placerat där han var tidigare när han började stå på tå och försökte 

nå upp till bilderna. Han pekar igen med sin vänstra hand på det fotografi som visar när han spelar på trumma. 

Jag följer med honom i hans rörelser och pekar även jag på fotografiet samtidigt som jag säger: ”Åh, där är 

Fredrik med trumman”. Det blir en sekunds tystnad, Fredrik tittar ner i golvet samtidigt som han börjar vifta med 

sin högra hand och så börjar handens fingrar att röra sig på samma sätt som tidigare då hans fingrar trummade 

lätt mot väggen, fast denna gång sker rörelsen i luften. Den här gången noterar jag fingrarnas rörelse och jag 

frågar:” Har du trumman där Fredrik?” Fredrik tittar upp mot fotografiet samtidigt som han slår försiktigt med 

sin högra handflata i väggen som för att förtydliga sitt trummande. Jag svarar menande: ”Ja, så låter trumman, 

javisst”. Fredrik fortsätter att slå med sin hand i väggen och nu svarar jag genom att slå en rytm med min egen 

hand i väggen. Det låter taktfast: ”bombidibo, bombidibom”. Fredrik slutar slå med sin handflata samtidigt som 

han tittar på hur min hand svarar honom genom att trumma en likartad rytm mot väggen. Det uppstår en kort 

paus, så fotsätter Fredrik att slå med handflatan mot väggen. Han vänder sig mot mig, får ögonkontakt, så slår 

han ihop handflatorna mot varandra samtidigt som han säger: ”je”. Jag svarar: ”Ja, så låter trumman, ja, oh”  

Mitt arbete har sin grund i empirin från den pedagogiska dokumentation som samlats in vid ett estetiskt 

projektarbete från kursen Förskoledidaktik med inriktning mot etik och estetik (UB00L) hösten 2011. 

Projektarbetet pågick i sammanlagt femton dagar under fem veckor på en förskola i en av Stockholms norra 

förorter. På småbarnsavdelningen fanns sju barn, fyra pojkar och tre flickor, mellan ett år och ett år och fem 

månader. Barnen och deras föräldrar, samt de två barnskötarna på småbarnsavdelningen, var i huvudsak 

flerspråkiga. Under projektarbetet gång väcktes mitt intresse för vad det var för göranden som visade sig när de 

allra yngsta flerspråkiga barnen på eget initiativ mötte bilderna i pedagogisk dokumentation.  

Fredrik är sedan två månader tillbaka nyinskolad på förskolan. Fem dagar innan den ovan beskrivna händelsen 

får Fredrik för första gången uppleva ”pedagogisk dokumentation” (Whener – Godée 2011: 24) i form av en 

vuxenplanerad återblick ”revisit” (Piazza 1995). Tillsammans med mig och några av de andra barnen stiftar han 

då bekantskap med några inplastade fotografier som visualiserar ett urval av hans och de andra barnens 

meningskapande aktiviteter. Vi samtalar kring de inplastade fotografiernas visualiserade skeenden och sedan 

hjälps vi åt att med häftmassa sätta upp de inplastade fotografierna långt ner på väggen.  
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I min inledande berättelse om Fredrik blir det tydligt hur fotografierna i den pedagogiska dokumentationen blir 

likt en kommunikativ ”igångsättare” (Palmer 2012:18) som får saker att hända. Fredrik visar hur han på eget 

initiativ med hjälp av en dokumentation i form av fotografier uppsatta på en vägg startar upp en dialog med mig 

samtidigt som en av fotografierna lockar honom till samma görande som fotografiet visualiserar. Analysen av 

empirin har visat att detta inte var en engångsföreteelse. Ett antal liknade göranden kommer att beskrivas i detta 

arbete. 

Bakgrund 

I mitt arbete utgår jag ifrån en barn- och kunskapssyn som ser barn som nyfikna, rika, kompetenta och kapabla 

att på eget initiativ skapa sig mening om världen. Då jag velat synliggöra de allra yngsta barnens intentioner och 

tankar har jag utifrån ett ”barns perspektiv” (Halldén 2003:14) velat lyfta fram barnens egna röster i deras 

meningsskapande möte med fotografierna i pedagogisk dokumentation. Utifrån dessa tankar om min roll i 

förhållande till barnen och deras möjligheter, har jag valt att ta upp tre kunskapsområden; barn- och 

kunskapssyn, meningskapande och pedagogisk dokumentation vilka jag ser som centrala för mitt arbete. 

Barn- och kunskapssyn 

Under nästan hela förra seklet var det de dominerande utvecklingspsykologiska tankarna om barns lärande och 

utveckling som framförallt genomsyrade och präglade vår barn- och kunskapssyn. Enligt Woodhead (Kehily 

2010) tyckte vi oss se ett barn som från början var omoget och inkompetent och där läroprocessen var linjär i 

progression mot en större mognad. Utifrån denna barn- och kunskapssyn ses pedagogen som en förmedlare av 

kunskap. En konsekvens av en sådan barn- och kunskapssyn är att våra dokumentationer och observationer av 

barns utveckling och lärande blir tillbakablickande och retrospektiva. Barnobservationernas syfte blir att i första 

hand försöka bedöma om barnet följer den utvecklingskurva som förväntas (Palmer 2012) och deras främsta 

uppgift är att visa på det barnen hittills har åstadkommit (Wehner – Godée 2011). Ett resultat av denna barn- och 

kunskapssyn är att pedagogen får svårt att se barnet som kompetent och kapabelt att på eget initiativ skapa sig 

mening om världen. Det är när vi som vuxna i våra olika sanningar och föreställningar om de yngsta barnen 

”sluter ögat” (2009:14) som vi enlig Johannesen och Sandvik osynliggör de yngsta barnen inom förskolan.  

Nutida experters tankar om barn och barndom är så väsenskilda från hur vi tidigare såg på barns utveckling och 

lärande att det numera enligt Sommer går att tala om att det inom detta område skett ett ”paradigmskifte” 

(2005:73). Idag beskriver vi inte längre barns utveckling som universell och oberoende av den omgivande 

sociala och kulturella miljön. Qvortrup menar enligt Woodhead (Kehily 2010:20) att vi numera tänker om barns 

utveckling som en biologisk, social och kulturell process, en barndom som går att likna vid ett socialt fenomen. 

Dessa tankar om barns utveckling stämmer väl överens med vad Walkerdine utifrån ett helhetsperspektiv på 

barns utveckling vill visa när hon ser barnet som en människa som både är och som är på väg att bli, “as both 

being and becoming” (Kehily 2010:123). Med hjälp av en transaktionell utvecklingsmodell kan vi enligt 

Sommer (2005:58) se hur miljö och barn i ett komplicerat och successivt växelverkande förändrat samspel över 

tid mellan barnet och dess omvärld påverkas av och påverkar varandra.  

Idag kan olika alternativa synsätt på barndom hjälpa oss att synliggöra barnet som ”en rik varelse med förmågor” 

(Eidevald 2011:90). Framförallt är det Daniel Sterns forskningsstudier under de sista 20-30 åren som hjälpt oss 

att få en ny förståelse för barn som rika och kompetenta redan från livets första stund (Wedel-Brandt et al. 
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2008:23). Med en förnyad barn- och kunskapssyn som ”öppnar ögat” (Johannesen & Sandvik 2009:14) 

möjliggörs för oss att se barnen som de kompetenta medskapare de är.  

Det är inte bara barn- och kunskapssynen som förändrats under senare år utan det har även tankarna om och 

intentionen med förskolans verksamhet. I förskolans reviderade läroplan beskrivs numera hur ”Flödet av barnens 

tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet” (2010:9). Enligt artikel 12.1 i Konventionen 

om barnets rättigheter (Hammarberg 2010) tydliggörs även budskapet om att barn är ”i stånd att bilda egna 

åsikter” och att de skall beredas möjligheter att göra sig hörda. Utifrån dessa tankar om barnens rätt att få göra 

sig hörda beskriver Dahlberg och Moss (2005:85) hur de med hjälp av Emmanuel Levinas (1906 -1995) etiskt 

filosofiska tankar om en omtankens etik ”an ethics of care” tycker sig se hur vi kan förändra vårt sätt att tänka 

om den andres olikhet. Författarna beskriver hur Levinas tankar möjliggörs när vi i vår omtanke visar ansvar 

”responsibility with care”, respekterar den andres olikhet ”respect for otherness” och när vi avstår från 

kalkylerande och rationella tankar ”rejection of calculative and rational thinking” (Dahlberg & Moss 2005:85). 

På samma sett frågar sig Qvarsell (2003) hur vi med hjälp av ett etiskt och respektfullt förhållningssätt kan fånga 

flera aktörers perspektiv inom barndomsforskning, politik och praktik. Jag menar att vi inom förskolans 

verksamhet med hjälp av ett reflekterat etiskt och respektfullt förhållningssätt kan skapa en tillåtande 

välkomnade miljö och ge utrymme för förnyade tankar om barn och kunskap.  

Meningsskapande 

När vi numera vill beskriva barnet som ett rikt, aktivt, nyfiket och kompetent barn med en egen vilja att 

undersöka världen menar Dahlberg, Moss och Pence (2001:11) att begreppet meningsskapande blir det begrepp 

som bäst beskriver ett lärande. Enligt Kress (2010:174) är det i alla de vardagliga processerna då barnen av eget 

intresse vill skapa sig mening om världen som det går att se hur kunskap blir till. Kress (1997:xxi) beskriver hur 

han bl.a. använder sig av Ogsborn och Bliss tankar om att meningsskapande blir till i ett görande och att 

utveckling sker genom aktivitet. Det är utifrån dessa tankar som Kress (2010:32) funderar över hur någon eller 

något genom att aktivera intresse hos någon annan blir till en ”prompt” som sedan får oss så nyfikna att vi inte 

kan låta bli att kommunicera. I denna kommunikation av meningsskapande påverkas barn och vuxna av sociala 

strukturer och kulturella system (Kress 1997:8).  

När vi skapar oss mening om världen sker ett lärande. Kress (2010) föreslår följande definition av lärande. Han 

ser lärandet som ett resultat av ett transformativt engagemang på en viss aspekt av världen som är i individens 

fokus baserat på de erfarenheter som hon eller han använder sig av och som leder till en förändring av individens 

semiotiska och begreppsmässiga kunskaper. 

Learning is the result of the transformative engagement with an aspect of the world which is the focus 

of attention by an individual, on the basis of principles brought by her or him to that engagement; 

leading to a transformation of the individual´s semiotic/conceptual resources (2010:182). 

Utifrån dessa tankar om meningsskapande och lärande går det att se hur även pedagogens roll förändras från att 

vara en som förmedlar kunskap till barn, till att numera se barn och pedagoger som medkonstruktörer ”av kultur, 

kunskap och identitet” (Eidevald 2011:90). 

Pedagogisk dokumentation 

I forskningsprojektet ”Att göra lärandet synligt: Barns individuella lärande och deras lärande i grupp” (Giudici & 

Rinaldi 2007), som pågick under slutet av 1990–talet i ett samarbete mellan ett forskningsteam från Harvard 

Graduate School of Education och några av de kommunala förskolorna i Reggio Emilia, funderade man enligt 

Carla Rinaldi bl.a. över i vilken utsträckning dokumentation kunde främja nya sätt att lära. Efter två års 

projektarbete visade det sig att den pedagogiska dokumentationens mångfald av olika uttryckssätt bidrog till att 

både vuxna och barn som grupp och varje individuellt barn fick möjlighet att se sina egna och andras 
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läroprocesser. Den delade kunskapen blev till en kollektivt delad kunskap, ”berikad av mångas bidrag” (Giudici 

et al. 2007:84). I Utvärdering i förskolan - frågor och exempel (2002:52) beskriver Åsen hur pedagogisk 

dokumentation går att likna vid ett ”kollektivt arbetsverktyg” som bygger på ett ”gemensamt reflektionsarbete” 

där barn, föräldrar och lärare ges möjlighet att delta. Han menar vidare att, eftersom pedagogisk dokumentation 

ger kunskaper om alla de olika lärprocesser som pågår, passar det ”särskilt bra som utvärderingsmetod” inom 

förskoleinstitutionen, vars ”verksamhet styrs av strävansmål” (Åsen 2002:54). Enligt Wehner- Godée är syftet 

med pedagogisk dokumentation att dokumentera barnens aktiviteter ”här och nu” (2000:34) för att sedan 

tillsammans med barn, föräldrar och pedagoger skapa ”kollektiva lärprocesser” (2011:18). Barnen, föräldrar och 

pedagogerna görs delaktiga i arbetet och inbjuds att samtala kring det som samlats in. Genom att 

dokumentationen hela tiden finns tillgänglig beskriver Palmer (2012:17) hur den enligt Dahlberg blir likt en 

”transformativ kraft”.  

I ett av Svenska Skolverket nyligen utgivet stödmaterial för Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan 

- pedagogisk dokumentation (Palmer 2012) beskrivs hur det är de många diskussionerna och dialogerna runt 

dokumentationen som gör dokumentation till pedagogisk. Med hjälp av ett ”utforskande arbetssätt” (Palmer 

2012:21), där barnet ses som en medkonstruktör av kunskapen, blir den pedagogiska dokumentationen till ett 

arbetsverktyg som hänger samman både med ett speciellt arbetssätt och pedagogiskt tänkande. Pedagogen 

försöker ”lyssna in” det som pågår bland barnen handlar det om hur man kan göra ”olikheten till lärandets 

drivkraft”(Åberg & Lenz Taguchi 2005:89). Enligt Lenz Taguchi (2012:59) går det att se hur den pedagogiska 

dokumentationen, då den bidrar till att synliggöra den mångfald av olika läroprocesser som finns i förskolan, kan 

liknas vid en ”kunskapsapparat”. Hon liknar den vid en kraftfull ”aktiv agent” (2012:61) som får saker att hända. 

På samma sätt beskriver Palmer (2012:18) pedagogisk dokumentation som en ”igångsättare”.  

Pedagogisk dokumentation är således väl beskrivet från ett teoretiskt perspektiv men i praktisk tillämpning finns 

det mycket att tänka på. Genom att bl.a. använda stillbild och videokamera som dokumentationsverktyg finns det 

till exempel en risk att vi istället för att lyssna till barnen olika tankar och intentioner hamnar i hur vi bäst kan 

konstruera en bra bild. I artikeln om Barns perspektiv och mänskliga rättigheter (2003:103) beskriver Qvarsell 

hur Hart menar att barn är de mest avbildade medlemmarna i vårt samhälle och samtidigt de vi minst lyssnar till. 

Här kan vi med hjälp av ett återkommande lyssnande till videofilmerna och ljudinspelningarna och läsning av 

tillhörande stillbilder och fältanteckningar i den pedagogisk dokumentation synliggöra de allra yngsta barnen 

frågor och intressen, tankar och intentioner. Till skillnad från de tidigare bakåtblickande barnobservationerna 

genererar alla reflekterande samtal hela tiden nya kunskaper och gör på så sett den pedagogiska 

dokumentationen mer framåtsyftande. Wehner- Godée (2000:34) beskriver att det blir som att kliva in i 

”händelsernas centrum”, in i ett flöde av kommunikation, när vi arbetar med pedagogisk dokumentation.  

Med hjälp av Barads tankar beskriver Lenz Taguchi (2012:60) hur det genom hela observationsprocessen med 

alla aktörer, observatörer och observerade, samt de olika formerna av dokumentation, går att likna fotografierna 

vid ”ett konstruerat snitt” av verkligheten, taget i ett observationsögonblick. Fotografierna blir till visualiserade 

”mini–berättelser” (Vecchi 2010:134) över betydelsefulla ögonblick. Utifrån Kress (2010) tankar om 

meningsskapande och lärande menar jag att det går att förstå hur vi med fotografierna i den pedagogiska 

dokumentationen tillsammans med barn och vuxna kan starta upp processer av lärande i det kommunikativa rum 

som skapas utifrån alla olika ”språk och utryck” (Dahlberg et al. 2001:207).  

Det är mot denna bakgrund jag vill undersöka vad det är för göranden som visar sig när de allra yngsta 

flerspråkiga barnen skapar sig mening i möte med fotografierna i pedagogisk dokumentation.  
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Syfte 

Syftet med min undersökning är att synliggöra vad det är för meningsskapande som visar sig när de allra yngsta 

flerspråkiga barnen på eget initiativ använder fotografierna i pedagogisk dokumentation. 

Frågeställningar/ Forskningsfrågor 

 Vad är det för göranden som visar sig när barn använder sig av fotografierna i sitt meningsskapande? 

 På vilket sätt fungerar den pedagogiska dokumentationen för barn? 

Teoretiska perspektiv 

Fenomenologiskt perspektiv 

Løkken, Haugen och Röthle (2006:18) beskriver hur de utifrån Merleau–Pontys fenomenologiska tankar menar 

att de allra yngsta barnen genom kroppens upplevelse och tolkning, ”kroppens perception” av omvärlden, skapar 

sina relationer och ”kommunicerar meningsfullt” (2006:29). I min analys avser jag använda mig av begreppet 

”toddlarstil” (Løkken et al. 2006:18) då jag i min tolkning av de allra yngsta barnens kommunikation och utifrån 

ett barns perspektiv vill synliggöra hur barnen kommunicera med varandra och sin omvärld.  

I min analys avser jag även använda mig av Brodin och Hyllanders, Självkänsla - Att förstå sig själv och andra 

(2002:28), då jag i förhållande till författarnas tolkning av Sterns teorier om barnets självutveckling även ämnar 

synliggöra barnens ”känslokommunikation”. Då jag vill relatera denna kommunikation med Sterns teoretiska 

tankar om barnets självutveckling och de fem relaterandedomänerna, avser jag även använda mig av Brodin och 

Hyllanders tidigare tolkning av Sterns teorier i Att bli sig själv Daniel Sterns teori i förskolans vardag (1997). Då 

barnen i min undersökning är mellan ett år och ett och ett halvt år blir det relaterandet i domänerna för samtal 

och sammanhang som är fokus för mitt intresse. Då de på eget initiativ använder sig av fotografierna i sin 

kommunikation går det i min analys att synliggöra hur barnen och vi vuxna med hjälp av fotografierna kan 

omsätta barnens inre upplevelser och tankar i ord. Enligt Brodin & Hyllander (1997:89) kan då olika ”kreativa 

uttryck” bilda en länk, likt en bro mellan barnens amodala helhetsupplevelse till deras verbala språk. Ett 

”kreativt utryck” likt en bro som även ger barnen möjlighet att länka tillbaka från det verbala språket till deras 

inre upplevelser och tankar. 

I min analys av vad det är som händer när barnen på eget initiativ använder sig av bilderna i sitt skapande av 

mening avser jag använda mig av Sterns (2005) tvärvetenskapliga teori om barnets självutveckling. Med hjälp av 

ett fenomenologiskt perspektiv vill jag försöka synliggöra barnens förmåga att känna av den andres känslor och 

tankar, det Stern benämner som ”intersubjektivitet” (2005:19). I min analys av mina videofilmer på barnens 

göranden ämnar jag försöka synliggöra barnens upplevelser i stunden, det Stern (2005:44) kallar för det 

”nuvarande ögonblicket”. Enligt Stern (2005:15) är det denna mängd av korta ögonblicksupplevelser som får 

betydelse för vår subjektivt upplevda erfarenhet och som sedan blir till ”erfarenhetens byggstenar”.  

Då jag i min analys avser tolka vad som sker i av barn själva initierade dialoger avser jag även använda mig av 

tankarna om ”ett ögonblickets” (Stern 2005:11) möte. Stern (2005:28) beskriver hur ett sådant ögonblicksmöte 

kan utvecklas till ett möte gynnsamt för handlingar, fyllt av möjligheter, ett känsloladdat intersubjektivt möte.  
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Socialsemiotiskt perspektiv 

Laursen (2010:59) beskriver hur socialsemiotiken är kommen ur vetenskapen om ”semiotiken”, en vetenskap 

som främst intresserar sig för teckensystemen som sådana. Författarna menar att vi med hjälp av ett 

socialsemiotiskt perspektiv på språk - och teckensystemen kan vidga vår förståelse för att även språket kan ses 

som ett system av tecken. I sin forskning kunde även Lind (2010) se hur språk och olika visuella, verbala och 

textuella språkformer får betydelse för vårt meningsskapande. Förutom det fenomenologiska perspektivets 

tankar om hur vi kommunicerar med varandra ämnar jag därför använda mig av ett socialsemiotiskt perspektiv 

då jag med hjälp av ”ett vidgat språk- och textbegrepp” (Nordin- Hultman 2003/2008:41) kan öka min förståelse 

för vad som händer när barnen skapar relationer till bilderna. Enligt Nordin- Hultman (2003/2008) innebär ett 

vidgande av språk- och textbegreppet att det förutom tal även omfattar handlingar och handlingsmönster.  

Det finns en pågående svensk diskussion kring översättningen och betydelsen av det engelska begreppet 

”literacy”. I Nordstedts engelska ordbok (2005:557) är begreppet översatt till läs- och skrivkunnighet. Går vi 

vidare till Svenska Akademins ordlista (1998:496) finner vi att det svenska begreppet ”litterat” står för en bokligt 

bildad och beläst person, något som indirekt leder tankarna till att det även då även borde finnas personer som är 

illitterata ”utan boklig bildning” (1998:348). Då jag utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv ämnar analysera de 

allra yngsta barnens tidiga ”literacy” aktiviteter, har jag valt att ta hjälp av Kress (1997:117) definition av 

”literacy” då han likt Laursen (2010) ser språk och skriftspråkstillägnande ”literacy” som sociala och kulturella 

fenomen. 

I min analys av barnens meningsskapande avser jag även använda mig av Kress (1997, 2010) beskrivningar av 

barns tidiga ”literacy” då han med hjälp av ett socialsemiotiskt perspektiv fokuserar på hur barnen utifrån sitt 

eget intresse skapar sig betydelse eller mening utifrån de olika teckensystem de har att tillgå. Enligt Kress (2010) 

går det att se hur tecken, bilder och färg som innefattar flera olika uttryckssätt ”modes”, tillsammans med rörelse 

i ett socialt samspel, gör att barns tidiga ”literacy” handlar om kommunikation. Kress (1997, 2010) beskriver hur 

barnens egenhändigt skapade tecken och uttryckssätt blir till betydelsefulla meddelanden med för barnet tydlig 

mening och form och av central betydelse för läroprocesserna.  

Jag avser även använda mig av tankarna om små barns ”literacy” (Carruther & Worthington 2006) i en vidare 

bemärkelse såsom matematisk. Det kan hjälpa mig att svara på min forskarfråga, vad det är för göranden som 

visar sig när de allra yngsta barnen använder sig av bilderna i sitt meningsskapande. Enligt Carruther och 

Worthington kan vi, då vi utgår ifrån Malaguzzis tankar om barns hundra språk ”hundred Languages” (2006:14), 

även förstå hur ”literacy” kan omfatta de allra yngsta barnens matematiska meningsskapande.  
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Metod 

Den kvalitativa metod som tillämpas i detta arbete är så vitt jag förstår oprövad i ett liknande sammanhang. Efter 

att läst ett flertal handböcker i ämnet och även sökt efter information på nätet har jag kommit fram till att min 

metod liknar ”grounded theory” (Ahrne et al. 2011:15) som kännetecknas av att empirin styr teorin istället för 

tvärtom. Min metod påminner om en induktiv metod men har sin utgångspunkt i min hypotes, baserad på 

iakttagelserna från det estetiska projektarbetets pedagogiska dokumentation, att de allra yngsta flerspråkiga 

barnen använder sig av fotografierna i pedagogisk dokumentation när de utifrån eget initiativ vill skapa sig 

mening om världen.  

För att hitta situationer som stöd för denna hypotes har jag sedan i nästa steg läst och lyssnat av mängden av 

kvalitativa material i form av fältdagbok, stillbilder och videofilmer. Därefter har en bearbetning av detta 

kvalitativa material skett genom ”att sortera” (Rennstam et al. 2011:194) och reducera så att det kan ses som ett 

avgränsat empiriskt material (Svensson et al. 2011:25). På så sätt har jag under arbetets gång lärt känna min 

empiri, något Ahrne och Svensson benämner som att ”bli förtrogen med sitt material” (Ahrne et al. 2011:196).  

Till min hjälp i min ”kodning” (Rennstam et al. 2011:198) av barnens meningsskapande aktiviteter och deras 

meningsskapande göranden har jag gjort två matriser. Den första matrisen visar två variabler, en över de nio 

dagar som denna undersökning omfattar och en över de meningsskapande aktiviteter jag lyckats finna i mina 

data för dessa dagar (Appendix 2a). Den andra matrisen visar också en variabel över samma dagar medan den 

andra variabeln anger de kategoriserade meningsskapande göranden som skedde när barnen på eget initiativ 

använde fotografierna i pedagogisk dokumentation (Appendix 2b). 

Pedagogisk dokumentation som generering av data 

I det tidigare arbetet med den pedagogiska dokumentationen observerade och dokumenterade jag med hjälp av 

penna och papper då jag gick runt och fältantecknade. För att fånga barnens betydelsefulla ögonblickshändelser 

”här och nu” användes en digital kamera med stillbild och videofunktion. Vid dagens slut valde jag sedan ut ett 

antal fotografier som enligt min bedömning beskrev betydelsefulla händelser tagna utifrån barnens intressen och 

meningsskapande aktiviteter. De utvalda fotografierna användes sedan både i den dokumentation som sattes upp 

i hallen för föräldrarna att samverka kring och i de fem vuxenplanerade återblickar ”revisiter” (Piazza 1995) som 

genomfördes tillsammans med barnen. De små fotografierna som valts ut, och som användes i revisiterna, 

plastades in för att på så sett ge barnen en chans att på eget initiativ få hantera fotografierna utan att behöva 

vuxenhjälp. Vi samtalade om skeendet i fotografierna och sedan hjälptes vi åt, med hjälp av häftmassa, att sätta 

upp bilderna långt ner på väggen.  

Vid varje dags slut gick jag igenom, lyssnade av och renskrev alla mina anteckningar, stillbilder och videofilmer. 

I tanken om att få igång ett gemensamt kunskapsutbyte mellan mig, barnskötarna och min handledare fick 

fältdagboken bli till ett växelverkande digitalt dokument, något Lind benämner som ”stafettsamtal” (2010:260). 

Fältdagboken delades upp i två spalter, i den vänstra skrev jag ner mina tankar och reflektioner och i den högra 

spalten fogade jag in lämpliga fotografier. I den högra spalten fanns det även plats för barnskötarna och min 

handledare att delge mig sina tankar och reflektioner. Vi fick till stånd en form av reflekterande samtal genom att 

fältdagboken pendlade mellan oss alla under hela projektarbetet (Appendix 1).  

Utifrån att det rätt så snart visade sig att uppgiften inte var så lätt i förhållande till rådande förskoleorganisations 

struktur och de rådande diskursiva tankarna om vad barn och pedagoger förväntades göra och inte göra på en 

småbarnsavdelning, beslutade vi oss för att vi behövde fler tillfällen till samtal och gemensam reflektion kring 

det som hände. Vi bestämde oss för att avdelningens barnskötare, min handledare och jag skulle träffas vid ett 
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längre planerat reflektionsmöte en gång per vecka under de återstående veckor som jag gjorde mitt estetiska 

projektarbete på förskolan.  

Urval, avgränsning och databearbetning 

Steg 1. Efter att ha läst fältdagboken från den pedagogiska dokumentationen flera gånger, samt gått igenom de 

stillbilder och videofilmer som är tagna på barnens olika göranden, beslutade jag mig för att begränsa min 

undersökning till de första nio dagarna av mitt arbete.  

Steg 2. Därefter har jag gått igenom och renskrivit denna del av fältdagboken. Den nya version som denna 

undersökning baseras på utgjordes slutligen av 24 sidor. Till denna förkortade fältdagbok hör 166 stillbilder och 

43 minuter videofilm som alla representerar ögonblickshändelser tagna på barnens olika meningskapande 

aktiviteter.  

Steg 3. När jag sedan i detta kvalitativa material ville finna de återkommande meningskapande aktiviteter barnen 

som sysslade med under dessa nio dagar och som jag visualiserat i form av inplastade fotografier, var jag 

tvungen att gå igenom mitt material en gång till. Jag ville framförallt finna de aktiviteter som resulterade i att 

barnen på eget initiativ skapade sig mening till fotografierna. I min läsning fick jag lov att följa min fältdagbok 

med tillhörande stillbilder och videofilmer dag för dag. Det visade sig till sist att jag lyckats fånga sex i 

stillbildsform dokumenterade meningsskapande aktiviteter som lockade barnen till nya egna meningsskapanden i 

möte med dessa fotografier. 

 

Meningsskapande aktiviteter: 

1. På och av med strumpor och skor 

2. Vandra över olika material 

3. Lilla snigel akta dig, akta dig, akta dig 

4. Utforska ljud 

5. Öppna och stänga målarburkslock med hjälp av sitt pekfinger 

6. Lek med dockvagn 

 

Jag fann utöver dessa sex pågående aktiviteter även att barnen vid ett flertal andra tillfällen använt sig av 

bilderna utan att det gick att sätta i samband med de nu nämnda återkommande sex meningskapande 

aktiviteterna.  

Steg 4. Efter detta gjorde jag en matris med två variabler (Appendix 2a). En variabel anger de nio dagarna och 

den andra de dokumenterade meningsskapande aktiviteterna. I matrisen noterade jag alla de tillfällen då jag på 

ett eller annat vis fångat barnens meningsskapande när de på eget initiativ använt sig av fotografierna. Till slut, 

efter att ha gjort detta schema, kunde jag avläsa att barnen vid 14 olika tillfällen på eget initiativ använt sig av 

fotografierna i sitt skapande av mening.  

Steg 5. När jag nu hade denna kunskap gick jag ännu en gång tillbaka till min läsning av fältdagboken, 

stillbilderna och videofilmerna. Det var framförallt då jag om och om igen gick igenom de videosekvenser som 

visade på barnens göranden som jag med hjälp av Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) rekommendationer 

lyckades närma mig barnens perspektiv.  
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Pramling Samuelsson och Lindahls (1999:56) rekommendationer: 

 att reflektera och fundera 

 att försöka upptäcka sina egna förgivettaganden 

 att anlägga ett perspektiv 

 att leta efter mönster och tecken 

 att skapa innebörd och mening  

 

Det visade sig vi varje ny avlyssning och transkribering att jag fann något nytt jag tidigare inte upptäckt och även 

något jag tyckte mig ha missförstått.  

Steg 6. Därefter ville jag försöka få en tydligare bild av barnens 14 olika göranden genom att försöka se likheter 

och på så sätt kunna kategorisera in dem i olika kategorier. Till min hjälp gjorde jag ytterligare en matris med två 

variabler (Appendix 2b). Den ena variabeln är återigen de nio dagarna och den andra variabeln visade de 

kategoriserade meningsskapande göranden. I kategoriseringen av kodningen fann jag att barnen i sina möten 

med fotografierna använde sig av sju olika göranden. 

 

Meningsskapande i mötet med bilderna i pedagogisk dokumentation: 

 Parar ihop material med fotografi på väggen  

 Barninitierad dialog utifrån fotografi eller videofilm  

 Parar ihop fotografi med en person 

 Fotografierna lockar till sång 

 Tar loss de inplastade fotografierna från väggen och bär iväg med dem 

 Fotografierna lockar barnen till samma görande som den visualiserat beskriver 

 Pekar på fotografi som visar på det görande som pågår 

 

Steg 7. Slutligen bestämde jag mig för att avgränsa mig till att endast undersöka Fredriks tio utforskanden kring 

fotografierna i den pedagogiska dokumentationen. 

Tillförlitlighetsfrågor 

Mitt arbete bygger på datainsamlingen från den pedagogiska dokumentationen i form av stillbilder, videofilmer 

och fältdagbok som blev till ett ”stafettsamtal” (Lind 2010:260). Då barnskötarna och min handledare hela tiden 

reflekterat och kommenterat mina observationer både digitalt och i reflektionsmöten går det att se hur även de 

varit aktivt delaktiga i den pedagogiska dokumentationen. Det har skapats en mängd reflexiva processer som 

resulterat i en mer nyanserad och trovärdig bild av mina tankar och observationer.  

Med hjälp av ett fenomenologiskt och socialsemiotiskt perspektiv har jag försökt synliggöra barnens perspektiv i  

deras olika meningsskapande göranden. I min analys av videosekvenserna har jag följt de rekommendationer 

Pramling Samuelsson och Lindahl (1999:56) menade kan hjälpa oss att förstå de allra yngsta barnens värld och 

vad som visar sig med videons hjälp.  
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I de reflektioner och funderingar som min analys av videofilmerna skapat har jag varit medveten om att jag även 

kan få syn på mina egna föreställningar om barn, begrepp och idéer. Enligt Wehner- Godée (2011:26–27) ger 

pedagogisk dokumentation ett tillfälle för oss att fundera över den diskurs vi själva befinner oss i och på så sett 

kan den även påverka vårt seende. Den pedagogiska dokumentationen ger oss möjlighet att ”ifrågasätta gamla 

tankesätt och teorier” (Wehner- Godée 2011:122). Min metod för urval och avgränsning har varit strukturerad. I 

fråga om tillförlitlighet anser jag att valet av metod varit lämplig.  

Syftet med min undersökning är att finna belägg för min hypotes; De allra yngsta flerspråkiga barnen använder 

sig av fotografierna i pedagogisk dokumentation när de utifrån eget initiativ vill skapa sig mening om världen. 

Jag tycker mig ha kunnat synliggöra detta med den valda metoden. Jag anser att metoden på så sett varit giltig 

för detta ändamål. 

Etiska aspekter 

Då familjerna har det gemensamt att alla deras barn är nyinskolade, den äldst inskolade sedan två månader 

tillbaka, har jag förhållit mig nyfiket försiktigt ”lyssnande” (Rinaldi et al. 2007:80) och uppmärksamt 

välkomnande i mina möten med barn och föräldrar. Eftersom många av familjerna är nyanlända till Sverige har 

jag varit särskilt noggrann med att hela tiden synliggöra mitt estetiska projektarbete. Vid ett tillfälle under de fem 

veckor jag arbetat med projektet, har jag haft en föräldravideofilmvisning då jag visat valda delar ur de 

videoinspelningar jag åstadkommit på barnens meningsskapande aktiviteter. Det väckte stor munterhet och 

öppnade upp för många samtal mellan mig och föräldrarna, mellan föräldrarna sinsemellan och mellan föräldrar 

och barn. I mitt arbete med de allra minsta barnen har jag, med utgångspunkt utifrån Johanssons (2007:37) 

tankar om att barns kommunikation och meningsskapande i samspel med andra barn är viktiga komponenter för 

barnens ”moraliska upptäckter”, försökt prioritera barnens samspel med varandra. 

I arbetet har jag varit öppen med mitt syfte. I god tid innan jag påbörjade min undersökning har jag vistats under 

en förmiddag på förskolan. Jag har informerat föräldrarna muntligt om mitt tilltänkta arbete och delgivit alla 

föräldrar en skriftlig informationslapp (Appendix 3a) att ta med sig hem, för den händelse någon ville ha 

ytterligare hjälp med översättning av informationen. Därefter har alla fått en tillståndsblankett (Appendix 3b) att 

frivilligt skriva under, till mig för att spara. Jag har även berättat att det var helt i sin ordning om någon förälder 

skulle ångra sig. Jag lovade då att deras barn skulle tas bort ur mitt material.  

Jag har varit noga med att tala om att jag kommer anonymisera förskolan och ge alla barn andra namn i mina 

texter. Jag har beskrivit att allt material jag samlat in kommer att förvaras inlåst och att de stillbilder och 

videofilmer jag tagit inte kommer att visas för andra än direkt berörda och min handledare på Stockholms 

universitet.  

Utifrån ovan sagda anser jag mig ha följt råden för God Forskningssed (2011). Jag anser även att jag använt mig 

av de fyra huvudkraven i Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning (2002), 

det om informationskrav, samtyckekrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 
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Resultatpresentation 

Då jag beslutat mig för att endast berätta om Fredriks meningsskapande möte med fotografierna har jag inte tagit 

med aktivitet nummer fem; Öppna och stänga ett målarburkslock med hjälp av pekfingret eller aktivitet nummer 

sex; Lek med dockvagn, eftersom Fredrik inte deltog i dessa. Här nedan kommer jag i tur och ordning berätta om 

Fredriks olika meningsskapande aktiviteter dag för dag och vad han gjorde när han på eget initiativ använde sig 

av fotografierna i sitt skapande av mening. (Fredriks olika göranden i sina möten med fotografierna anges med 

kursiv text inom parantes i texten nedan). 

Fredriks meningsskapande aktiviteter: 

1. På och av med strumpor och skor 

2. Vandra över olika material 

3. Lilla snigel akta dig, akta dig, akta dig 

4. Fredriks egna initierade göranden med fotografierna som inte går att sätta i samband med de 

uppmärksammade meningsskapande aktiviteterna 

5. Utforska ljud 

 

1. På och av med strumpor och skor 

I denna aktivitet medverkar förutom Fredrik (1:3) år med serbiska som modersmål, Alexandra (1:3) år med 

finska och svenska som modersmål. 

Dag 1. En av barnskötarna låter Fredrik och Alexandra få utforska vatten inne i skötrummet. Där finns en lång 

låg vattenho med tre kranar på rad som gör att barnen kan stå bredvid varandra när de utforskar vattnet. De har 

fått några tomma målarfärgburkar att hälla med och ett antal nya wettexdukar som de håller under det rinnande 

vattnet för att sedan stoppa i munnen. Det låter som om de suger i sig vattnet från wettexdukarna. När barnen har 

lekt klart behöver de byta kläder eftersom de är dyngsura. Alexandra vill gärna sätta på sig sina strumpor själv. 

Hon är även mycket intresserad av mina tofflor som har ett kardborreband att ta tag i. Därefter går Alexandra ut 

till hallen där hon fortsätter att prova alla de andra barnens stövlar. Jag tar flera fotografier som visar hur 

Alexandra är i färd med att sätta på sig olika strumpor och skor på sina fötter. Efter en stund kommer en av de 

andra barnskötarna in i rummet, hon har inga tofflor på fötterna. Det visar sig att hon ställt sina tofflor utanför 

rummet. Alexandra får syn på barnskötarens tofflor. Hon går ut ur rummet och fram till tofflorna, provar dem 

och tar sen med dem in till barnskötaren. 

 

 

Dag 3. Idag hittar även Fredrik barnskötarens tofflor. Han tar tofflorna och går sen fram till ett fotografi av sin 

”favoritbarnsköterskas” ansikte som sitter uppmonterat på en av väggarna. Jag benämner henne här 
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favoritbarnsköterska då Fredrik har en speciell anknytning till henne eftersom hon var hans trygga hamn under 

en krisartad inskolning för endast två månader sedan. Så pekar han på bilden av hennes ansikte och ställer sedan 

tofflorna på golvet under fotografiet (Parar ihop material med fotografi).  

 

 

Dag 4. Under förmiddagen hittar Fredrik återigen den aktuella barnskötarens tofflor, nu ligger de på en matta i 

stora lekrummet. Han tar med sig hennes tofflor och vill att hon tar på sig dem.  

Vid Dag 7 har vi en planerad skosamling som vi förbereder genom att ta in den runda mattan i madrassrummet. 

På den ställer vi alla skor som en av barnskötarna tagit med sig, alla våra egna och en del av barnens. Vi lägger 

en filt över och släpper sedan in barnen. Direkt börjar barnen para ihop och prova de olika skorna för att sedan 

ge skorna till dess rätta ägare. Vi förundras över hur de kan veta vilka skor som hör till vem. 

 

2. Vandra över olika material  

I denna aktivitet medverkar förutom Fredrik, Hans (1:6) år med norska som modersmål. 

Dag 3. Vi är gemensamt inne på en öppningsavdelning innan frukosten. Hans går omkring och undersöker och 

utforskar bl.a. en spegel genom att till och från vandra över spegeln. Jag filmar hela sekvensen. När vi kommit in 

på vår avdelning efter frukosten tar en av barnskötarna så småningom fram ett blöjpaket som barnen kan få bära 

omkring på. Fredrik börjar genast vandra ovanpå blöjpaketet som för att känna efter hur det känns. Jag 

fotograferar när han står på blöjpaketet. Vid ett tidigare tillfälle den 14 oktober observerade jag hur Fredrik 

gjorde samma sak med en upp- och nervänd nätback inne på öppningsavdelningen. Jag har sparat ett gammalt 

fotografi från det tillfället som visar Fredriks vandrande på trådbacken. På eftermiddagen packar barnskötarna 

och barnen upp en stor leksaksbil. Kartongen som bilen transporterats i blir liggande inne på avdelningen. 

  

 

Dag 4. När Fredrik kommer på morgonen går han direkt fram till de fotografier som en av barnskötarna monterat 

på golvet och som beskriver hur barnen och barnskötarna dagen innan gemensamt packar upp en stor leksaksbil. 

Fredrik börjar samtala med sin speciella ”toddlarstil” om det skedda med den aktuella barnskötaren 

(Barninitierad dialog utifrån fotografi).  
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Lite senare under dagen provar Fredrik återigen hur det känns att gå på ett annorlunda underlag. Nu är det en stor 

kartong, mycket lik den stora leksaksbilens emballage. Kartongen tillhör den nya keyboarden vi packat upp. 

Fredrik går fram och tillbaka på kartongen barfota som för att känna efter. Det liknar de gånger som han 

utforskat trådbacken och blöjpaketet och som finns visualiserade i form av inplastade fotografier (Fotografierna 

lockar Fredrik att göra samma sak som bilderna visar). 

 

 

3. Lilla snigel akta dig, akta dig, akta dig  

I denna aktivitet medverkar förutom Fredrik, Hans och Moa (1:6) år med Kirundi och franska som modersmål 

och så småningom Fredriks storebror Valle (2:5) år med serbiska som modersmål. 

Dag 2. Vi bestämmer oss för att gå ut i skogen på morgonen. Fredrik, Hans och Moa vill gärna gå själva bredvid 

barnvagnarna. När vi kommit fram till en backe börjar pedagogerna att kasta upp löv i luften. Det här är något 

barnen uppskattar. Så ser Fredrik tillsammans med en av barnskötarna att det ligger en snäcka bland löven. De 

tar upp snäckan samtidigt som pedagogen börjar sjunga sången om ”Lilla snigeln, akta dig, akta dig, akta dig”. 

Fredrik håller snäckan i sin hand samtidigt som han sjunger med. Jag tar ett fotografi som visar hur han har 

snäckan i sin hand. Han fortsätter ut på gångstigen medan han och vi andra sjunger sången om snigeln. Väl 

tillbaka till förskolan vill inte Hans följa med de andra barnen in utan han och jag blir kvar tillsammans ute på 

gården. Hans går till sandlådan där han börjar gräva. Sen går han vidare ut på gården, han provar båten och 

gungbrädan. När han satt sig på gungbrädan fylls den snart på med tre ytterligare barn. Ett av barnen, pojken 

Valle, har en mask i sin hand. Jag visar honom det digitala fotografiet som finns inuti min kamera och som visar 

hur hans lillebror Fredrik håller en snäcka i sin hand. Jag och Valle sjunger sången om snigeln, fast vi ändrar 

snigel till: ”Lilla masken, akta dig, akta dig”. Jag tar ett fotografi av Valles hand när han håller i masken på 

samma sätt som hans lillebror Fredrik höll i snäckan. Några dagar senare frågar pojkarnas mamma mig om 

Fredriks storebror Valle kan få ta hem fotografiet som visar på hur han håller masken i sin hand. Hon berättar att 

denna händelse blivit till något som Valle och hans lillebror Fredrik hela tiden samtalar om hemma.  

  

 

Vid Dag 4 efter vilan är Fredrik otröstlig. Jag och en av barnskötarna försöker trösta honom, men inte förrän 

hans ”favoritbarnsköterska” kommer lugnar han ner sig. Vi samtalar om vikten att få skapa fina relationer och 

knyta an. När Fredrik sitter i sin favoritbarnsköterskas knä startar hon sin iphone där hon har ett flertal olika 

versioner av melodin ”Lilla snigel akta dig”. Fredrik lugnar ner sig och lyssnar koncentrerat till alla de olika 

versionerna, samtidigt som han håller hennes telefon invid örat. 
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Dag 5. Jag har under morgonen haft min första planerade ”revisit”, kring några utvalda inplastade fotografier, 

tillsammans med barnen. Moa går fram till väggen med de inplastade fotografierna, hon tar ner bilderna från 

väggen medan Hans och Fredrik försöker sätta tillbaks dem. Här ges det många tillfällen till samtal om det 

skedda på bilderna. Varje gång Fredrik ser bilden som visar hur han håller snäckan i sin hand sjunger han: ”akta 

dig akta dig” (Fotografierna lockar till sång).  

 

4. Fredriks egna initierade göranden med bilderna som inte går att sätta i 
samband med de uppmärksammade meningskapande aktiviteterna 

I dessa göranden söker Fredrik kontakt med de vuxna på småbarnsavdelningen 

Dag 5. Fredrik tar ner en av fotografierna från väggen. Han tar med sig det inplastade fotografiet och går för att 

leta upp sin ”favoritbarnsköterska”. Han står länge och viftar med fotografiet vid den grind som stoppar barnen 

från att ge sig av från avdelningen. Barnsköterskan som han vill para ihop fotografiet med har just lämnat 

avdelningen för att göra ett ärende (Tar loss det inplastade fotografiet och bär iväg med det för att para ihop 

fotografiet med en person). 

Dag 6. När jag, först av alla, kommer in på avdelningen tidigt om morgonen ligger alla de inplastade 

fotografierna på en bänk som står bredvid den vägg vi bestämt att fotografierna ska få vara på. Det visar sig att 

barnen föregående eftermiddag plockat ner fotografierna från väggen och burit med sig dem i sina olika lekar. 

Efter att ha haft en planerad ”revisit” på förmiddagen blir så hela dagen till en av barnen initierad ”revisit”- dag, 

då barnen går fram och tillbaka till väggen och pekar på fotografierna som sitter uppmonterade eller så tar de ner 

ett fotografi för att samtala om det skedda. Fredrik tar eget initiativ till att samtala och sätta tillbaka de av andra 

barn nedtagna inplastade fotografier tillsammans med mig (Barninitierad dialog utifrån fotografierna). 

 

 

5. Utforska ljud 

I denna aktivitet medverkar förutom Fredrik, Hans och Moa. 

Dag 3. Vi är gemensamt inne på en öppningsavdelning innan frukosten. Fredrik tar en plåtbil i varje hand. Han 

slår dem mot varandra så att det låter. Efter frukosten går vi in till vår avdelning. Väl där tar jag ner några 

färggranna klossar som ligger i en platslåda tillsammans med en stång med ringar som ska träs över stången. Den 

översta ringen låter som en skallra när man hanterar den. Fredrik sätter sig vid klosslådan och börjar titta på de 

färgglada klossarna. Efter en kort stund går han över till att undersöka stången med dess ringar. Det låter om den 

översta ringen. Vi flyttar över klossarna och stången till mattan. Då kommer Hans, han börja bygga ett torn med 

klossarna, men efter ett tag börjar även han undersöka stången med ringarna. Hans tar av ringarna och skakar på 

den översta, sen trär han på ringarna och tar av ringarna flera gånger. Vi bygger ett litet torn tillsammans och då 

kommer Fredrik tillbaka. Han tar en traktor och knuffar omkull tornet med hjälp av traktorn. Jag säger 



15 

 

”hoppsan” och slår ihop mina händer. Det låter mycket och blir till en rolig lek: bygga klosstorn och ha omkull 

tornet och när det ramlar säger jag ”hoppsan” samtidigt som jag slår ihop mina händer. Hans fortsätter att bygga 

klosstorn. Jag tar flera fotografier och ett antal filmer under pojkarnas lek. Lite senare börjar Fredrik slå på en 

stor röd boll med bägge sina händer. Han lägger sig över bollen som för att känna efter. Jag tar ett fotografi på 

hur han ligger på bollen. Så börjar ett utforskande av ljud med hjälp av den övre ringen till stången som låter och 

två mjuka klossar som Fredrik slår ihop, han slår med bägge händerna på den gröna gurkbollen, därefter lyfter 

han upp gurkbollen och släpper ner den så att det låter. Jag tar även ett fotografi på hur Fredrik slår på den gröna 

bollen. Efter vilan sätter sig Fredrik tillsammans med Hans och Moa för att ritskriva. Efter ett tag börjar Fredrik 

att slå med tuschpennan på pappret i bordet det låter” dunk, dunk” och det bildas små färgpölar. Det går att tolka 

det som om han fortsätter sitt utforskande av ljud under eftermiddagen.  

 

 

Dag 4. När Hans kommer på morgonen börjar han med att öppna och stänga målarburkslocken. Jag tar ett flertal 

fotografier på hur han med hjälp av sitt pekfinger öppnar och stänger målarburklocket. Efter ett tag vill Hans 

gärna ta ner stången med ringarna från hyllan, men den är placerad för högt upp, så han lyckas inte. Däremot 

kommer Fredrik till hans undsättning och han är tillräckligt lång så han lyckas får ner stången och få loss ringen 

som låter. Han skakar på ringen som låter, fram och tillbaka horisontellt och upp och ner vertikalt. Jag tar både 

fotografi och filmar händelsen. Sedan tar han och ställer stången på bordet och börjar så trä på ringarna. Fredrik 

vill sedan gärna bygga torn av klossar för att sen slå omkull dem. Han tittar på mig och visar sedan genom att slå 

ihop sina händer att han vill att jag samtidigt säga ”hoppsan”.  

Under förmiddagen Dag 6 går vi ut i skogen och på barnens initiativ lyssnar vi alla på hur det låter när vi bankar 

med olika träpinnar som vi hittar i marken. Jag filmar när barnen dunkar pinnarna i marken. 

Dag 9. Det är tidig morgon och vi är fortfarande inne på förskolans öppningsavdelning, Fredrik fortsätter att 

utforska ljud, något han gjort den senaste veckan. Han skramlar med en burk och ett lock. Efter en stund går han 

fram till avdelningens bilddokumentation som sitter uppsatt på väggen. Han ställer sig på tå, tar stöd mot väggen 

och pekar med sin vänstra hand ovanför sitt huvud upp mot fotografierna som placerats lite för högt upp för att 

en ettåring ska kunna nå dit. Han tappar balansen och glider sakta utmed väggen samtidigt som han tar några 

trippande steg mot mig som är en bit därifrån. Jag blir intresserad av vad han vill göra med fotografierna, jag går 

fram och frågar: ”Vad är det där för någonting, få se, vem är det på bilden Fredrik? Fredrik vänder sig om och 

tittar på mig, hans vänstra hand är fortfarande kvar som stöd mot väggen, jag frågar: ”Vem är det som är på 

bilden där?” samtidigt som jag frågar går det att se (endast i efterhand på videofilmen) hur Fredriks fingrar 

trummar lätt mot väggen (något jag inte noterar vid det aktuella tillfället). Fredrik vänder sig nu mot mig och 

säger samtidigt som han tar några steg ut från väggen: ”Do, do”. Jag tror att Fredrik pekar på en bild som visar 

hur han håller i en docka, så jag pekar på fotografiet och säger menande: ”Titta det är ju, titta där är dockan”. 

Fredrik tar ett steg ut från väggen, han snurrar runt så att han kommer att stå bredvid mig, framför fotografiet 

med dockan. Han nickar samtidigt som han svarar: ”A, a, a”, jag säger:” Ja dockan är där”. Så rör sig Fredrik 
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snabbt förbi mig och det aktuella fotografiet fram till ett annat fotografi som är placerat där han var tidigare när 

han började stå på tå och försökte nå upp till bilderna. Han pekar igen med sin vänstra hand på ett det fotografi 

som visar när han spelar på trumma. Jag följer med honom i hans rörelser och pekar även jag på fotografiet 

samtidigt som jag säger: ”Åh, där är Fredrik med trumman” Det blir en sekunds tystnad, Fredrik tittar ner i 

golvet samtidigt som han börjar vifta med sin högra hand och så börjar handens fingrar att röra sig på samma sätt 

som tidigare då hans fingrar trummade lätt mot väggen, fast denna gång sker rörelsen i luften. Den här gången 

noterar jag fingrarnas rörelse och jag frågar: ”Har du trumman där Fredrik?” Fredrik tittar upp mot fotografiet 

samtidigt som han slår försiktigt med sin högra handflata i väggen som för att förtydliga sitt trummande. Jag: 

”Ja, så låter trumman, javisst”. Fredrik fortsätter att slå med sin hand i väggen och nu svarar jag genom att slå en 

rytm med min egen hand i väggen. Det låter taktfast: ”Bombidibo, bombidibom”. Fredrik slutar slå med sin 

handflata samtidigt som han tittar på hur min hand svarar honom genom att trumma en likartad rytm mot väggen. 

Det skapas en kort paus så fotsätter Fredrik att slå med handflatan mot väggen. Han vänder sig mot mig, får 

ögonkontakt, så slår han ihop sina handflator mot varandra samtidigt som han säger: ”Je”. Jag svarar: ”Ja, så 

låter trumman, ja, oh” (Barninitierad dialog utifrån fotografierna och Fotografierna lockar Fredrik att göra 

samma sak som fotografiet visualiserar). 

Dag 9. Vid den femte vuxenplanerade återblickande ”revisiten” tittar vi tillsammans på ett antal filmer som bl.a. 

visar hur barnen slår med pinnar på marken och hur Fredrik samtalar med mig om ett fotografi som beskriver hur 

han trummar på en trumma. Fredrik går efter en lång stund ut ur rummet. Vi hör och, efter att ha gått fram till 

dörröppningen, ser att han hittat en kastrull som han bankar med på fönsterbrädan i det andra rummet (Filmen 

lockar Fredrik till samma görande som den visualiserar) 
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Analys av resultat 

I analysen av Fredriks möte med fotografierna i pedagogisk dokumentation vill jag försöka få svar på mina två 

forskarfrågor:  

 Vad är det för göranden som visar sig när barn använder sig av fotografierna i sitt meningsskapande? 

 På vilket sätt fungerar den pedagogiska dokumentationen för barn? 

Innan jag börjar presentationen av analysen av mitt resultat, vill jag för tydlighetens skull upprepa 

kategoriseringarna av Fredriks meningsskapande göranden. Här nedan har jag noterat de antal tillfällen då 

Fredrik använde sig av de kategorier jag kodat på hans olika göranden då han i sitt meningsskapande på eget 

initiativ använt sig av fotografierna i pedagogisk dokumentation. 

 Parar ihop material med fotografi på väggen: vid ett tillfälle 

 Barninitierad dialog utifrån fotografi eller videofilm: vid tre tillfällen  

 Fotografierna lockar barnen till samma görande som den visualiserat beskriver: vid tre tillfällen 

 Fotografierna lockar till sång: vid ett tillfälle 

 Parar ihop fotografi med en person: vid ett tillfälle 

 Tar loss de inplastade fotografierna från väggen och bär iväg med dem: vid ett tillfälle 

 

Parar ihop material med fotografi  

Under hela projektarbetet går jag omkring med min kamera. Jag lyckas fånga en mängd olika meningsskapande 

aktiviteter som barnen håller på med. Många av barnen och även deras föräldrar blir intresserade av vad jag gör. 

Vi tittar tillsammans, vid de aktuella tillfällena eller i nära anslutning därtill, in i min digitala stillbild och 

videokamera och gör på så sätt ett flertal snabba spontana ”revisiter” (Piazza 1995) i stunden. Det skapas ett 

intresse för den visualiserade bildens kraft. Redan innan jag lyckats göra någon vuxenplanerad återblick ”revisit” 

börjar Fredrik förstå att det är något speciellt med de fotografier som finns uppsatta lite varstans på avdelningen.  

På morgonen dag tre under mitt estetiska projektarbete använder sig Fredrik för första gången på eget initiativ av 

fotografierna i sitt skapande av mening. Han hämtar en av barnskötarnas tofflor, går fram till ett fotografi som 

föreställer henne, pekar på fotografiet och ställer hennes toffel på golvet under fotografiet. Utifrån Kress (1997, 

2010) tankar om barns tidiga ”literacy” går det att tolka Fredrik som att han skapar sig sin betydelse eller mening 

utifrån de olika teckensystem han har att tillgå, i detta fall toffeln och fotografiet på pedagogen. Här kan jag i 

min tolkning av Fredriks görande använda mig av Carruther och Worthington (2006) tankar om begreppet 

”literacy” som matematiskt. Utifrån ett matematiskt perspektiv på Fredriks agerande tolkar jag det som att han 

utforskar parbildning. Det sker blixtsnabbt, men eftersom jag lyckas ta en stillbild på hans görande, blir 

händelsen till något som går att likna vid ”ett konstruerat snitt” av verkligheten, taget i ett, som Lenz Taguchi 

(2012:60) beskriver, observationsögonblick.  

Fredrik utför det hela helt ensam utan att söka ögonkontakt med oss andra. Men när Fredrik efteråt i nära 

anslutning till händelsen får se stillbilden inne i min kamera och vi tillsammans samtalar om händelsen, syns det 

på Fredrik att mitt fotografi lyckats fånga en för honom betydelsefull ögonblickshändelse, vad Vecchi 

(2010:134) skulle beskriva som en ”mini- berättelse”. Från att ha varit helt ensam om sin upplevelse blir 



18 

 

händelsen nu till en delad upplevelse mellan honom och mig, ett delat ögonblick, det Stern (2005) ser som 

”erfarenhetens byggstenar”. I mitt arbete blir denna speciella händelse något vi vuxna förundras över mest.  

 

Barninitierat dialog utifrån fotografi  

Nästkommande morgon går Fredrik direkt fram till en grupp av fotografier som en av barnskötarna monterat på 

golvet kvällen innan. En av avdelningens barnskötare är honom ”hack i häl”. Fredrik visar med tydlighet att han 

vill samtala om den visualiserade händelsen med uppackningen av leksaksbilen med barnskötaren. Han använder 

sig av den speciella ”toddlarstil” Løkken (2006) beskriver att barn använder sig av när de vill kommunicera med 

omvärlden. Med hjälp av Nordin – Hultmans (2003/2008:41) vidgade ”språk – och textbegrepp” kan vi förstå 

hur Fredriks tal även omfattas av handlingar och handlingsmönster. 

 

Fotografierna lockar Fredrik att göra samma saker som bilden visar  

Lite senare under dagen ser Fredrik de fotografier som sitter uppmonterade på väggen och som visar hur han vid 

tidigare tillfällen vandrat över olika material. Fredrik ser fotografierna och sen går han fram till den kartong som 

ligger på golvet. Han klättrar upp på kartongen och går sedan fram och tillbaka på ett liknande sätt som de 

inplastade fotografierna visualiserar. Jag tolkar det som att Fredriks utforskande av kartongen med hjälp av 

”kroppens perception” (Løkken et al. 2006:18) går att se som matematisk ”literacy” (Carruther & Worthington 

2006). Han skaffar sig erfarenhet av kartongens olika topologiska egenskaper såsom höjd och dess läge. Jag 

tolkar det även som om de inplastade fotografierna fungerat som en form av ”igångsättare” (Palmer 2012:18), de 

lockar Fredrik till att göra samma sak som de visualiserar. 

 

Fotografierna lockar till sång 

Nästa dag har vi vår första planerade ”revisit”. De inplastade ”revisit”- fotografierna väcker stor förundran. Ett 

av fotografierna visar hur Fredrik håller en snäcka i sin hand. Varje gång Fredrik närmar sig detta fotografi 

börjar han sjunga: ”akta dig, akta dig”. Jag tolkar det som om fotografiet lockar Fredrik att sjunga. Fotografiet 

går att likna vid en ”igångsättare” (Palmer 2012:18), något Kress (2010:32) skulle beskriva som ”prompt”. Jag 

tolkar även Fredriks agerande som att han skapar sig mening utifrån bildens teckensystem, det Kress (1997, 

2010) beskriver som barns tidiga ”literacy”. Fotografierna på Fredriks snäcka och på Valles mask skapar 

tillsammans en kommunikation mellan de bägge bröderna. Jag tolkar att de inplastade fotografierna stimulerar 

ett intresse för en stark ”känslokommunikation” (Brodin och Hyllander 2002:28) mellan bröderna. Jag tolkar 

brödernas ”intersubjektiva” (Stern 2005:19) möte och kommunikationen kring fotografierna som ”ett 

ögonblickets möte” (2005:11) gynnsamt för handlingar och fyllt av möjligheter. Pojkarnas kommunikation blir 

så intensiv och spännande att den fortsätter hemmavid. Glädjen i kommunikationen smittar i sin tur av sig på 

deras föräldrar. Här tolkar jag det som att de inplastade fotografierna blir till ett ”kreativt utryck” (1997:89) en 

form av brobyggare, för bröderna då de vill verbalspråkligt utrycka sina inre känslor. Jag tolkar det som att 

fotografierna skapar intresse hos hela familjen något som går att likna vid ”prompt” (Kress 2010:32). 

 

Tar loss de inplastade fotografierna från väggen och bär iväg med dem för att 
Para ihop fotografiet med en person 

Vid ett annat tillfälle under samma dag tar Fredrik på eget initiativ ned en av de inplastade fotografierna från 

väggen. Han försöker hitta sin ”favoritbarnsköterska” men hon har lämnat avdelningen och där finns en grind 

som stoppar honom. Jag tolkar det som om Fredrik har börjat förstå de inplastade fotografiernas kommunikativa 

kraft. Det går att tolka Fredriks agerande utifrån att han vill samtala med sin favoritbarnsköterska om den bild 
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han valt från väggen. Med hjälp av Brodin och Hyllanders (1997:72) tolkning av Sterns fem relaterandedomäner, 

tolkar jag skeendet som att Fredrik vill få ett ömsesidigt ”gemensamt fokus” tillsammans med sin 

favoritbarnsköterska, en erfarenhet han upplevt vid flera tillfällen tidigare då de tillsammans tog sig igenom hans 

krisartade inskolningsperiod. De två har under inskolningsperioden haft många ”intersubjektiva” (Stern 2005:19) 

mötesögonblick då de bägge försökt förstå den andres tankar, känslor och intentioner. Det går att tolka Fredrik 

som om han vill kommunicera med hjälp av bilden. Fotografiet kan då liknas vid en form av ”kreativt uttryck”, 

något Fredrik använder sig av då han vill förtydliga sina inre rika sinnliga ”amodala helhetsupplevelser” för 

omvärlden (Brodin & Hyllander 1997:84–89).  

 

Barninitierat dialog utifrån fotografierna  

Nästa dag tar barnen med sig bilderna i sina olika lekar medan Fredrik går och hämtar de utspridda bilderna. 

Varje gång han hämtat en bild vill han samtala med mig om bilden. Utifrån sitt eget intresse skapar sig Fredrik 

mening då han genom att aktivt tänka och fundera ut bestämmer sig för vad han ska göra med fotografierna. Det 

går att tolka det som att Fredrik ger bilderna en tydlig mening och form. Jag tolkar det även som att de inplastade 

fotografierna blir till betydelsefulla meddelanden för Fredrik. Händelsen går att likna vid en tidig ”literacy” 

(Kress 1997, 2010) aktivitet som handlar om kommunikation. Jag kan känna hur det i samspelet mellan Fredrik 

och mig skapas något som går att likna vid en ”känslokommunikation” (Brodin & Hyllander 2002:28) 

uppkommen ur Fredriks intresse. Här går det att se hur Fredriks agerande blir till ett lärande. Kress (2010:182) 

beskriver att ett lärande är ett resultat av ett transformativt engagemang på en viss aspekt av världen, i detta fall 

de inplastade fotografierna och som är i individens fokus baserat på de erfarenheter som han använder sig av. För 

Fredriks del är inte detta första gången han prövar de inplastade fotografiernas kommunikativa kraft, men vid 

detta tillfälle är det första gången han på eget initiativ vill samtala om och kring de inplastade fotografierna. 

Kress (2010:182) menar vidare att ett sådant görande kan leda till en förändring av individens semiotiska och 

begreppsmässiga kunskaper, något jag tolkar sker då Fredrik använder sig av de inplastade fotografierna på ett 

för honom nytt sätt. 

 

Barninitierat dialog utifrån fotografierna och Fotografierna lockar Fredrik att 
göra samma sak som bilden visar  

Tre dagar senare tidigt om morgonen innan vi hunnit äta frukost, tar Fredrik initiativ till ett samtal om en 

bilddokumentation med mig. Med kamerans videofunktion igångsatt närmar jag mig Fredrik. Han står borta vid 

den uppsatta dokumentationen. I videoinspelningen syns det tydligt hur Fredriks flöde av tankar och idéer med 

hjälp av fotografierna som finns uppsatta på väggen ger honom möjlighet att göra sig hörd i sin kommunikation 

med mig. När jag ser videoinspelningen av detta samtal blir jag varse om hur skickligt Fredrik för sin dialog med 

mig. Han inväntar sin tur i samtalet och svarar mig sedan även då jag missförstått honom med att nicka 

instämmande, för att sedan när tillfälle ges fortsätta mot målet med sin konversation, den om hur han vid ett 

tidigare tillfälle trummade på trumman. Jag tolkar händelsen utifrån att Fredriks och min gemensamma 

”intersubjektiva” (Stern 2005:19) upplevelse i stunden skapar det Stern (2005:44) beskriver som det ”nuvarande 

ögonblicket”. Samtalet blir till ett känsloladdat möte, gynnsamt för handlingar och fyllt av möjligheter (Stern 

2005:28).  

När Fredrik fortsätter mot det fotografi som beskriver hur han trummade på trumman tolkar jag det som att hans 

intention med samtalet är att samtala om hur det lät när han slog på trumman. Utifrån Fredriks handlingar går det 

att tolka Fredrik som att han minns sina tidigare upplevelser och hur han aktiverar dessa minnen i det levande 

nuet, något Stern (2005) beskriver som en dialog mellan det levande och det förflutna.  
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Här blir det tydligt hur dokumentationens speciella mening och form får betydelse för Fredrik, något Kress 

(1997, 2010) menar även får betydelse för läroprocesserna.  

 

Filmen lockar Fredrik till samma görande som den visualiserat beskriver  

Lite senare under dagen har jag min femte planerade ”revisit” (Piazza 1995). Tillsammans med Fredrik och Hans 

tittar jag och de andra barnskötarna igenom de stillbilder och videoinspelningar som finns på barnens olika 

göranden och som deras föräldrar ska få se vid ett senare tillfälle. Bägge pojkarna blir som uppslukade av 

filmvisningen.  

Jag tolkar filmvisningen som att den blir till något som får saker att hända. För Fredriks del skapar filmvisningen 

en kraftfullt ”igångsättare” (Palmer 2012:18) för affekten ”intresse” (Brodin et al. 2002:39) som i sin tur blir till 

en ”prompt” (Kress 2010:32) som motiverar honom till kommunikation. Fredrik samtalar oavbrutet både 

verbalspråkligt och med sin speciella ”toddlarstil” (Løkken et al. 2006) med än den ena än den andra under det 

att filmerna och stillbilderna visas. Under hela filmvisningen rör sig Fredrik fram och tillbaka i rummet. Jag 

tolkar hans olika uttryckssätt som att han upplever det som att han har klivit in i det Wehner – Godée (2000:34) 

beskriver som ”händelsernas centrum”. Efter en stund går han ut ur rummet och hittar en kastrull att trumma 

med. Det blir tydligt hur filmvisningen har berört och lockat Fredrik till att vilja trumma, en meningsskapande 

aktivitet han vid flera tillfällen återkommit till de senaste dagarna.  

Här tolkar jag det som att filmerna och stillbildernas olika uttryckssätt ”modes”, tillsammans med pojkarnas 

rörelser i det sociala samspel som skapas gör att Fredriks kommunikation handlar om tidig ”literacy” (Kress 

1997 2010). När Fredrik sedan skapar sig egna tecken med hjälp av kastrullen i rummet bredvid blir den för 

Fredrik ett betydelsefullt meddelande med för Fredrik en tydlig mening och form, något Kress (1997, 2010) 

benämner kan ha en central betydelse för läroprocesserna. Vi vuxna förvånas över det som händer. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med min studie var att synliggöra vad det är för meningsskapande som visar sig när de allra minsta 

flerspråkiga barnen på eget initiativ använder fotografierna i pedagogisk dokumentation. Jag fann tio 

meningsskapande aktiviteter som visade när Fredrik på eget initiativ använde sig av bilderna i pedagogisk 

dokumentation. I sitt meningsskapande använde sig Fredrik framförallt av kategorierna; (i)Barninitierad dialog 

och (ii)Fotografierna lockar barnen till samma görande som den visualiserat beskriver, vilket visar att Fredrik är 

en villig kommunikatör. Enligt Kress (2010) går det att se hur tecken, bilder och färg som innefattar flera olika 

uttryckssätt ”modes”, tillsammans med rörelse i ett socialt samspel, gör att barns tidiga ”literacy” handlar om 

kommunikation. I det sociala samspel som utvecklade sig och utifrån all multimodalitet, mängd av uttryckssätt 

som Fredrik rörde sig inom, tolkar jag det även som att Fredriks aktiviteter gick att likna vid tidig ”literacy” som 

både innefattar kommunikation, läsning och matematik.  

I början av mitt estetiska projektarbete när Fredrik utforskade de inplastade fotografiernas olika möjligheter gick 

det att se hur han hela tiden använde sig av dessa ensam. Vart efter dagarna gick och Fredrik började förstå 

fotografiernas kommunikativa kraft började han även använda sig av dessa i sin kommunikation med omvärlden. 

Han blev mer och mer avancerad i sitt sätt att hantera de inplastade fotografierna. Efter bara några dagar började 

Fredrik använda sig av dessa likt ett kommunikativt verktyg. Han sökte upp de inplastade fotografierna och lät 

dem få bli till en ”igångsättare” (Palmer 012:18) av olika meningsskapande aktiviteter. Här visar Fredrik hur 

även de allra yngsta barnen inom förskolan kan använda sig av den pedagogiska dokumentationen i sitt skapande 

av mening genom att den pedagogiska dokumentation blir till något som startar upp ”ett görande”, det Lenz 

Taguchi (2012:60) liknar vid en aktiv ”kunskapsapparat”. Min slutsats av detta är att den pedagogiska 

dokumentationen i allra högsta grad fyller en funktion för de allra yngsta barnens läroprocesser inom förskolan. 

Vart efter dagarna gick i mitt estetiska projektarbete blev Fredrik varse om den kraft som de inplastade 

fotografierna visualiserar. Vid den nionde dagens filmförevisning tillsammans med Fredrik och Hans syntes det 

tydligt hur Fredrik formligen rörde sig in i en föränderlig värld, ”move in a world in motion” (Kress 2010:159), 

när han vill skapa sig mening om världen. Jag tolkar det som om filmvisningen startade upp en process som 

bidrog till det Dahlberg, Moss och Pence (2001:207) beskriver som ett kommunikativt rum fyllt av ”språk och 

utryck”. Jag och barnskötarna förundrades över det som skedde och vi upplevde hur Fredrik och Hans 

kunskapande blev till en delad kollektiv kunskap.  

Utifrån att Fredrik endast är ett år och tre månader och att han och jag inte talar samma modersmål går det att 

förstå den maktposition jag som vuxen har. Utifrån ett maktperspektiv beskriver Lind (2010:29) hur vi ”blir till” 

de vi är, beroende av vilka diskurser vi och andra identifierar oss med. I min inledande beskrivning av hur 

Fredrik på nionde dagens morgon vill samtala med mig om de fotografier som visar hur han spelar på trumma, 

blir det tydligt hur jag i avsikt att samtala nästan direkt börjar bestämma över vad jag tror samtalet ska handla 

om. Jag börjar direkt samtala om ett fotografi som visualiserar hur Fredrik håller i en docka. Här hade mitt 

agerande kunnat leda till att Fredrik fick en upplevelse av att inte vara lyssnad till. Situationen visar med 

tydlighet hur lätt det är att hamna i en maktposition som pedagog och därmed hindra barnen från att ta egna 

initiativ. I sin forskning belyser även Eidevald (2011:191) vikten av att vi som vuxna hela tiden behöver försöka 

identifiera de ”diskriminerande maktordningar” som råder. Turligt nog förhöll jag mig försiktigt lyssnande till 

Fredrik så han fortsatte mot målet med sitt samtal och tack vare det skapades det en mycket intressant 

kommunikation där Fredrik och jag lärde oss av varandra.  
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Enligt Laursen (2009) visar ny forskning på att flerspråkiga barn i jämförelse med enspråkiga barn får det lättare 

att betrakta språk utifrån och att de även har lättare att förstå skriftspråkets olika symboliska funktioner. De kan 

som hon utrycker det få en potentiell ”metalingvistisk fördel” (2009:65). Här går det att se hur viktigt det är att vi 

som vuxna inte underskattar de allra minsta flerspråkiga barnens kompetenser och deras förmåga att samtala, 

fastän vi har olika modersmål. Min upplevelse av Fredrik ger stöd för denna forskning och med tydlighet visar 

Fredrik på hur viktigt det är att vi som pedagoger i vårt närmande till de allra yngsta flerspråkiga barnen 

använder oss av en omtankens etik ”an ethics of care” (Dahlberg & Moss 2005:85).  

I början av mitt estetiska projektarbete och den pedagogiska dokumentationen var barnskötarna på 

småbarnsavdelningen fokuserade på att barnen skulle lära sig att städa upp efter sig. Det resulterade i att det 

fanns relativt lite material framtaget, något som i sin tur påverkade barnens möjligheter att på eget initiativ skapa 

sig mening om världen. Dessa tankar om hur en förskoleavdelning bör organiseras och se ut kunde även Nordin 

– Hultman (2003) se när hon i sin jämförelse mellan svenska och engelska förskolor synliggjorde hur vi inom 

svensk förskola var betydligt mer regelstyrda än de engelska förskolorna. Enligt Dahlberg och Moss (2005) är 

det den rådande förskoleorganisationens struktur som begränsar eller möjliggör välkomnande etiska möten. 

Detta var en av anledningarna till att vi ansåg oss behöva mer vuxen reflektionstid för samtal och diskussioner. 

Det här visar på behovet av en genomtänkt förskoleorganisationsstruktur där tid för reflektion och samtal 

prioriteras.  

I de gemensamma reflektionsmöten som skapades väcktes tankarna om det etiska mötets pedagogik och vi 

bestämde oss för att vi som vuxna skulle reflektera kring Johannesen och Sandviks (2009) beskrivning av Aarnes 

tolkning av Levinas tankar om lyssnandet. När jag och barnskötarna sedan gemensamt började våga ”släppa 

taget” (Johannesen & Sandvik 2009:41) och vi blev mer tillåtande, kunde vi alla känna hur det skapades ett flöde 

av barns tankar och idéer, något jag vill likna vid det Kress (2010) beskriver som en pågående kommunikativ 

rörelse. Det var vårt medvetna val av förhållningssätt som gjorde att både barnen och vi vuxna upplevde hur det 

estetiska projektarbetet tog fart och att det gav upphov till en mängd olika läroprocesser.  

I förskolans reviderade läroplan (2010:6) beskrivs hur kunskap och lärande som begrepp har många innebörder 

och att detta ”förutsätter en aktiv diskussion”. Här menar jag att den pedagogiska dokumentationens alla samtal 

och diskussioner kan bidra med att synliggöra våra olika sätt att tänka kring barns lärande och utveckling. Den 

pedagogiska dokumentationens olika samtal skapar på så sätt en gemensam plattform att utgå ifrån när vi vill 

närma oss varandras olika sätt att tänka om barns lärande och utveckling. I en förskolemiljö med nyanlända 

flerspråkiga barn och deras familjer kan den reflekterade dokumentationen bli till en värdefull gemensamt delad 

upplevelse och öka vår acceptans för olikhet. 

Det är intressant att notera att det inte bara är i Sverige som skolmyndigheter identifierat ett behov av att 

utveckla det pedagogiska arbetssättet i förskolan. I en artikel i Early Childhood Education Journal 38 (2011) 

föreslår författarna Ebbeck och Yoke Yin Chan att pedagogisk dokumentation bör införas som ett nytt 

arbetsverktyg i de singaporianska förskolorna. Initiativet till förändring i Singapore kommer enligt artikeln från 

parlamentariskt håll. I artikeln citeras parlamentssekreteraren Zulkifli som argumenterar för att det skett en 

förändring i synen på lärande, från synen på läraren som kunskapsbärare och kunskapsförmedlare till passiva 

barn, till synen att barn ska ses som aktiva ”learners” som konstruerar sitt lärande själva på ett gränslöst, 

integrerat och holistiskt sätt (Ebbeck & Yoke Yin Chan 2011:458). En av anledningarna till förändring är att den 

gamla asiatiska lärarrollen, som även har sin grund i Konfusiansk filosofi, är svår att förena med ett mer 

informellt förhållningssätt. Det har visat sig att barn i Singapore presterar väldigt högt i internationella 

jämförelser av tester i naturvetenskap och matematik, men att få av dessa studenter når toppresultat 10-20 år 

senare (Ebbeck et al. 2011). Mot denna bakgrund föreslår artikelförfattarna att pedagogisk dokumentation 

introduceras i Singapores skolsystem som ett medel att hjälpa lärarna att åstadkomma den från politiskt håll 
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önskade förändringen mot ett mer sofistikerat arbetssätt. Värt att notera är att pedagogisk dokumentation i 

artikelns deskriptiva del inledningsvis förklaras som en term myntad av Dahlberg (Ebbeck et al. 2011).  

Metoddiskussion 

Min metod att i efterhand granska en av mig tidigare gjord pedagogisk dokumentation tjänade mitt syfte att 

fånga och synliggöra barnens egna meningsskapande aktiviteter då de på eget initiativ använde sig av 

fotografierna i dokumentationen. Då denna metod, att analysera ett kvalitativt material från en redan gjord 

pedagogisk dokumentation utifrån en ställd hypotes är ny, har det varit ett tidskrävande arbete att på egen hand 

försöka tänka ut hur jag skulle göra för att få syn på det jag var intresserad av att synliggöra.  

Jag bestämde mig för att gå systematiskt till väga genom att vid flera tillfällen gå igenom den pedagogiska 

dokumentationen dag för dag med alla stillbilder och videofilmer. När jag sedan tog hjälp av de två matriserna 

började jag känna, likt Ahrne och Svensson (2011), att jag så småningom kom att bli väl förtrogen med mitt 

material. Men det var framförallt när jag lyssnade av videosekvenserna och tog hjälp av Pramling Samuelsson 

och Lindahls (1999:56) rekommendationer om hur vi kan närma oss ett barns perspektiv, som jag började erfara 

att barnens meningsskapande blev synligt. 

Det är dock klart att jag vid en fortsatt undersökning av pedagogisk dokumentation och barns meningsskapande 

vill diskutera och inhämta mer kunskap om relevanta och tillämpliga metoder. I mitt estetiska projektarbete 

kunde jag erfara hur lätt det var att missa den mängd av återkommande meningsskapande och intressanta 

händelser som skedde i barngruppen och som pågick parallellt under hela dagarna utan uppehåll. Jag tror därför 

att det viktigt att förbereda sig extra noga i sin forskning mot de allra yngsta barnen. Efter att ha gjort min 

undersökning har jag i vart fall hittat en genomarbetad metod i ett fall med många beröringspunkter till min egen 

undersökning och som kan ge inspiration. I en artikel ur Teaching and Teacher Education 26 (2010) redovisas ett 

schema för en metod (Buldu 2010:1441) från en kvalitativ studie. Metoden byggde på en induktiv analys av 

insamlad data varifrån hypoteser genererats (Buldu 2010:1442). Målgruppen i universitetsstudien var 

flerspråkiga förskolebarn, deras föräldrar och lärare i interaktion med pedagogisk dokumentation (Buldu 

2010:1439). 

Två nya forskningsfrågor kan vara: 

 Vad är det för speciellt med de stillbilder och videosekvenser som den pedagogiska dokumentationen 

skapar och som lockar barnen att på eget initiativ använda sig av dessa i sitt skapande av mening? 

 Smittar bildernas visualiserade göranden av ett barn av sig på andra barn så att de blir inspirerade att 

prova på samma göranden som bilder och filmer visar? 

Sist men inte minst kan jag konstatera att föräldrarna till de barn som medverkat i min undersökning glädjande 

nog har frågat efter hur det går för mig i mitt arbete. Jag har lovat föräldrar och pedagoger att jag efter avslutat 

arbete kommer göra ett nytt återbesök på förskolan. Då tänker jag berätta om vad jag sett i min undersökning. 

Det här visar att pedagogisk dokumentation är en process som aldrig tar slut och att även denna uppsats blir till 

en del i de ”kollektiva läroprocesser” (Werner- Godée 2011:18) som den pedagogiska dokumentationen skapar. 

Jag skulle därför föreslå att föräldrar, barn och pedagoger fick en mer kontinuerlig insyn i och återkoppling till 

ett liknande arbete.  

Jag kan känna att mitt arbete har utvecklat kunskap om hur man på ett nytt sätt kan använda pedagogisk 

dokumentation. Det visade sig även att när jag medvetet valt att pröva detta nya sätt att analysera den mängd av 

kvalitativt material från pedagogisk dokumentation utvecklades även mina kunskaper om barns kunnande.  

Jag vill avslutningsvis rekommendera fler att våga pröva denna metod då min upplevelse av att synliggöra 

barnens meningsskapande möten med fotografierna i pedagogisk dokumentation varit enastående. 
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Appendix 1, Fältdagbok i form av Staffettsamtal 

Dag 1, fredagen den 18 november 

Pojkarna En., Fi. och flicka Al. är på förskolan redan från tidig morgon. Lite senare kommer 

pojken Jo. och när vi sitter och äter lunch kommer flicka Mi. De som saknas är pojke Wi. och 

flicka As. 

Anns nerskrivna tankar   E., C. och E. reflektion  

Al. leker med en nalle, hon 

sätter den i en dockvagn och 

drar iväg med vagnen in i 

madrassrummet. Det syns 

tydligt hur hon pratar till nallen 

genom att ta upp nallen och titta 

den djupt in i ögonen samtidigt 

som hon samtalar. Fi. har 

upptäckt lampornas på och 

avstängningsknapp. Han tänder 

och släcker synbart lycklig över 

det som sker. En. går runt och 

tittar på en det ena en det andra 

han fastnar tillslut för 

bokhyllan. En. tar ut en bok och 

sätter sig sen bredvid Ann de 

samtalar lite om bilderna utifrån 

de bilder En. vill titta på. Sen tar 

han en ny bok och gör om igen 

samma sak. E. låter Fi. och Al. 

få utforska vatten inne i 

skötrummet. Där finns en lång 

låg vattenho med tre kranar. 

Barnen kan stå bredvid varandra 

när de utforskar vattnet. De har 

fått några tomma färgburkar att 

hälla med och ett antal nya 

vetexdukar som de håller under 

det rinnande vattnet för att 

sedan stoppa dem i munnen. Det 

låter som om de suger i sig 

vattnet från vetexdukarna.  

 

När Ann tittar in i skötrummet 

går Fi. fram till ljusknappen, 

han tittar på Ann och släcker 

sedan lampan.  

Känner igen! 

Du har verkligen fångat lärandet i den enkla 

vardagen. Du ser att barnen använder sig av 

språket, naturvetenskapen och empatin. 

Finns det någon som benämner barnets 

görande? Ljust/mörkt. Av/på Tända släcka 

 

Typiskt honom!  

Ann har fångat det! 

JA!!!! Tillåtande arbetsätt. Vilka nya 

material kan användas i vattenleken. Saker 

som absorberar vatten eller ej? 

 

Benämna görandet 

 

Vem sätter ord på det som händer?  

 

 

 

 

 

Barnen fick bli blöta för att vara med om 
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Appendix 2a, Matris över meningsskapande aktiviteter 

 

 

Varje kryss i tabellen motsvaras av en dokumenterad aktivitet. De gula kryssen korresponderar mot de göranden 

som är angivna i tabell 2. 

Dagar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Lek med dockvagn X      X   

2. På och av med strumpor och skor X  X X   X   

3.Lilla snigel akta dig, akta dig  X  X X X    

4. Vandra över olika material   X XX X     

5. Utforska ljud   X X  X   XX

X 

6. Öppna och stänga ett målarburkslock 

med hjälp av pekfingret 

  X X X     

7. Barnens egna initiativ kring den 

pedagogiska dokumentationen som 

resulterar i olika göranden 

  X X XX

XX

X 

XX X  XX 

8. Vuxenplanerade revisiter     X XX  X X 
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Appendix 2b, Matris över kategoriseringarna av barnens olika meningsskapande 

görande 

 

 

Siffrorna hänvisar till de olika meningsskapande aktiviteterna i tabell 1. De grönmarkerade siffrorna visar på de 

göranden som Fredrik utförde och som jag beslutat mig för att berätta om. 

Dagar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Parar ihop material med fotografi på 

väggen 

  2       

Parar ihop fotografi med en person     7     

Pekar på ett fotografi som visar på det 

görande som pågår 

      1   

Barninitierat dialog utifrån fotografi och 

film 

   4  7   5 

Tar loss fotografierna från väggen och 

bär iväg med dem 

    7 7    

Fotografierna lockar till sång     3     

Fotografierna lockar barnen till samma 

görande som den visualiserade mini – 

berättelsen beskriver 

   4 6, 4    5, 5 
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Appendix 3a, Information till föräldrar 

Till alla föräldrar och barn 2012 -03 -26  

Jag heter Ann Vikström och är lärarstuderande vid Stockholms Universitet. Jag går min sista termin på 

förskollärarutbildningen och ska nu skriva min C- uppsats. Jag kommer att vara här hos Er under några veckor 

framöver för att följa Era barn och deras pedagoger i vardagen på förskolan. Min studie handlar om att 

Synliggöra den mångfald av olika göranden som visar sig när de allra minsta barnen på eget initiativ använder 

pedagogisk dokumentation i sitt meningskapande. 

 

Jag har under mina tre års lärarutbildning haft min VFU på tre olika förskolor i Rinkeby – Kista. Vid de lite 

längre praktikperioderna och då mina examensarbeten handlat om att använda pedagogisk dokumentation, har 

jag vid flera tillfällen bl.a. kunnat se hur de allra minsta barnen utifrån eget intresse, i sitt görande, på olika sätt 

använt sig av bilder och filmer från den pedagogiska dokumentationen. Det har väckt min nyfikenhet och mitt 

intresse kring hur de allra minsta barnen använder sig av den pedagogiska dokumentationen i sina 

meningskapande aktiviteter. Som verktyg i datainsamlingen kommer jag att använda papper och penna, 

stillbilds– och videokamera. 

 

Barnen på förskolan kommer att vara anonyma, jag ger dem andra namn i mina texter. Allt material som jag 

samlar in kommer att förvaras inlåst och bara användas för denna studie. Jag kommer inte att visa bilder för 

andra än Er, som är direkt berörda, samt min handledare på Stockholms universitet. 

En sådan här studie bygger på att jag får tillåtelse från Er föräldrar. Pedagogerna har redan sagt ja. Om jag får Ert 

förtroende att genomföra studien på Er förskola, påbörjar jag sedan arbetet redan under nästa vecka. 

Har Ni några frågor får Ni gärna ringa eller maila mig. 

 

Hälsningar   Ann Vikström 

 

Mobil: 073 8085235  mail: vikstrom.vad@telia.com  
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Appendix 3b, Tillstånd för undersökningen 

 

TILLSTÅND för studien 

Pedagogiska dokumentationen som en aktiv medaktör i de allra minsta barnens 

meningsskapande 

 

Under ett antal veckor framöver kommer jag att genomföra en studie om småbarns vardag i 

förskolan. Det är barnen som är mitt stora intresse och det är deras perspektiv jag ska försöka 

fånga och beskriva. 

 

Min studie handlar om att observera och försöka beskriva barnens olika göranden som visar 

sig när barnen på eget initiativ använder pedagogisk dokumentation i sitt meningskapande. 

Som verktyg i datainsamlingen kommer jag att använda papper och penna, stillbilds– och 

videokamera. Eftersom barnen är små kan jag ju inte intervjua dem utan jag behöver fånga 

deras göranden på annat sätt. 

 

Jag kommer att följa de regler som finns kring forskning med barn och vuxna i Sverige och 

som sammanfattats av vetenskapsrådet i skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk 

– samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Reglerna innebär i korthet att barnen och förskolan kommer att vara anonyma i min studie. 

Jag ger dem andra namn i mina texter. Allt material som jag samlar in kommer att förvaras 

inlåst och bara användas för denna studie. Jag kommer inte att visa bilder för andra än Er, som 

är direkt berörda, samt min handledare på Stockholms universitet. 

 

Medverkan i studien kan avbrytas närsomhelst under studiens gång om Ni skulle ändra Er. Då 

får inte heller redan gjorda observationer av Ert barn användas.  

 

Har Ni frågor kan Ni ringa eller maila till mig. 

 

 

Hälsningar  

 

 

Ann Vikström 

 

Mobil: 073 8085235 

E-post: vikstrom.vad@telia.com 

 

Härmed ger jag tillstånd att mitt barn får delta i studien om pedagogisk dokumentation som en 

aktiv medaktör. 

 

 
Datum Barnets namn Målsmans underskrift 

 

 

 

 

 

 

mailto:vikstrom.vad@telia.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 

 


