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Abstract 

 

The purpose of the study is to contribute knowledge about what is considered 

important in the material environment in a Swedish and South African pre-

school context, with the help of children's photographs. Two preschools are 

participating in the study, one in Sweden and one in South Africa. The children 

were given the task of photographing their preschool's material environment. 

The photographs were then coded and analysed by us using concepts from the 

grounded theory. The photographs from the two preschools were linked to a 

theme that could be considered comprehensive for the majority of the photo-

graphs taken. From the pictures from the Swedish preschool, the theme of play 

emerged, while the photographs from the South African preschool showed a 

stronger connection to teaching. 

Keywords: children's photographs, preschool, Sweden, South Africa, material 

environment. 

 

 

  



 

 

 

 

Sammanfattning 

 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om vad som kommer till uttryck som 

viktigt i den materiella miljön i en svensk respektive sydafrikansk förskole-

kontext, via barns fotografier. I studien deltar två förskolor, en i Sverige och 

en i Sydafrika. Barnen fick i uppgift att fotografera sin förskolas materiella 

miljö. Fotografierna kodades och analyserades sedan av oss med hjälp av be-

grepp från den grundade teorin. Fotografierna från de båda förskolorna kopp-

lades till varsitt tema som ansågs övergripande för majoriteten av de tagna fo-

tografierna. Ur bilderna från den svenska förskolan växte temat lek fram medan 

fotografierna från den sydafrikanska förskolan visade på en starkare koppling 

till undervisning. 

Nyckelord: barns fotografier, förskola, Sverige, Sydafrika, materiell miljö. 
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 INLEDNING  

Som förskollärare utmanas vi ständigt i våra normer och fördomar. Redan när 

vi växer upp som barn, själva går i förskolan och sedan genom hela livet. Våra 

fördomar föds och våra ryggsäckar packas med tankar, problem, fördomar, 

normer, erfarenhet och kunskap. Allt detta skapas tillsammans med den om-

givning vi växer upp i och de möten vi delar med andra människor. Vi ställs 

inför situationer vi aldrig tidigare hanterat, får frågor vi aldrig tidigare har be-

svarat och möter människor vi aldrig tidigare mött. Alla dessa situationer bär 

med sig erfarenheter från tidigare situationer som vi behöver respektera och 

försöka förstå. Allt detta utvecklar oss som människor, som pedagoger och som 

problemlösare. Då vi ständigt möts av nya barn och vårdnadshavare blir det 

viktigt att intressera sig för, förstå och respektera de olika bakgrunder vi har. 

Sverige, som vi bor och verkar i, är ett land med socioekonomiska skillnader, 

olika religioner och uppfattningar, varierat arbetsdeltagande och utbildnings-

nivå. Förskolan är en del av många barns vardag och den plats där familjer från 

alla dessa olika bakgrunder möts. Förutsättningarna för barnen att genomföra 

sin dag varierar och ser olika ut beroende på den miljö förskolan befinner sig 

i. 

En teoretiker vid namn Barbara Rogoff (2003) beskriver hur forskning om kul-

tur är nödvändig för att förstå att det inte ser likadant ut överallt i världen. Med 

hjälp av sådan kunskap minskar risker för generalisering och oreflekterade an-

taganden. Både likheter och skillnader mellan kulturer blir viktiga delar i syn-

liggörandet eftersom de återkommande inslag som finns i människans natur 

och den utveckling som sker inom olika kulturer och traditioner påverkar vår 

förståelse. När möjligheten kom för oss att kunna jämföra en svensk förskola 

med en i Sydafrika blev vi intresserade av vilka skillnader och likheter vi kunde 

se. Allt eftersom mer litteratur kopplades ihop med våra frågor, hypoteser och 

resultat växte ett stigande intresse för ländernas olika tillvägagångssätt i arbetet 

med de 5-6 år gamla barnen samt undervisningens upplägg i de olika försko-

lorna. 

1.1.1 Barns perspektiv 

Barns tankar och idéer är något som vi tycker är både intressant och viktigt att 

alltid ha i beaktande i utformningen av förskolans verksamhet, något som 

också är ett av våra uppdrag enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018). Ef-

tersom vi anser att deras åsikter är viktiga ville vi använda oss av en metod där 

de är delaktiga och styr utgångspunkten i studien. Metoden i arbetet resulterade 
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av den anledningen i att de medverkande barnen fick möjlighet att med hjälp 

av en lärplatta fotografera den materiella miljön på sin förskola.  

Studier där forskare som metod tagit hjälp av kameror för att låta barnen få sin 

röst hörd i olika frågor har tidigare gjorts och visat på fördelar (Dockett & 

Perry, 2003; Einarsdottir, 2005; Rasmussen, 1999). Genom att barnen får möj-

lighet att stå bakom kameran och själva bestämma över motiven, framförs de-

ras röster och perspektiv på den värld som de lever i och är en del av. Vuxnas 

barnperspektiv i relation till barns kulturella upplevelser och erfarenheter bör 

därför utgå från barns perspektiv för att som pedagog i förskolan kunna skapa 

förutsättningar för meningsfullt lärande.  

 

1.2 Bakgrund 

År 1989 skrevs barnkonventionen och 1990 trädde den i kraft (Unicef, 2009). 

Enligt Einarsdottir (2005) är det möjligt att dra slutsatsen att intresset för barns 

delaktighet i forskning kom i samband med att barnkonventionen utvecklades 

och trädde i kraft. Sedan 1980-talet har intresset för barns tankar och åsikter 

vuxit och intresset för barns påverkan på både sig själva och på andra ledde till 

att en ny typ av forskning tog plats (O’Kane, 2008). Barncentrerad forskning 

är ett relativt nytt forskningsområde och i barnkonventionen uttrycks det som 

alla konventionsstaterna ska förhålla sig till gällande alla barns rätt att uttrycka 

sina åsikter och frågor som rörbarnen i relation till deras ålder och mognad 

(Unicef, 2009). Barn började ses som en egen social grupp som har olika re-

lationer till andra sociala grupper i samhället, till exempel till föräldrar, andra 

vuxna, lärare och pensionärer. Även inom denna sociala grupp finns variabler 

som bidrar till olikheter och varierade förutsättningar för alla barn. Variablerna 

kan vara t.ex. etnisk tillhörighet, kön eller klasstillhörighet (O’Kane, 2008). 

”First, if children’s social relations and culture are worthy of study in their own 

right, then who is better qualified to research some aspects of their lives than 

children themselves?” (Aldersson, 2008, s. 278). Författaren till citatet beskri-

ver vikten av barnens aktiva deltagande i just forskning om barns sociala relat-

ioner och kultur. Handlar forskningen om barn och deras perspektiv i olika 

frågor, krävs också deras representation. Fler forskare har under de senaste de-

cennierna intresserat sig för forskning baserat på barns perspektiv och forsk-

ning med barn, snarare än om eller på barn (Dockett & Perry, 2003). 
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1.2.1 Styrdokument Sverige 

Läroplanen för förskola har funnit i Sverige sedan 1998, innan dess fanns 

barnstugeutredningen och den förskolelag som de skapade år 1975. Några cen-

trala punkter i Lpfö18, den nuvarande läroplanen är barns inflytande, delta-

gande och förståelse av allas lika värden är (Skolverket, 2018). Bland annat 

står att förskolan ska vila på en demokratisk grund, verksamheten ska genom-

föras i demokratiska former för att lägga grunden till ett växande intresse och 

deltagande i samhället. Barn ska ha rätt till både inflytande och delaktighet och 

förskolans roll blir att uppmuntra barnen att föra fram sina åsikter och tankar. 

Förskolan har också ansvar att skapa förutsättningar för delaktighet och infly-

tande över verksamheten och vidare att barnens åsikter sedan tas på allvar. 

Förskolan i Sverige har även ansvar över att barnen ska få förståelse för och 

utveckla aktning för alla människors lika värde. Förskolan ska erbjuda en kän-

nedom om olika kulturer och levnadssätt och verka för att barnen utvecklar en 

förmåga att sedan kunna leva sig in i andra människors livssituationer (Skol-

verket, 2018).  

Sammanhang och meningsskapande hos barnen sker tillsammans i sociala in-

teraktioner utifrån sina egna erfarenheter och sitt sätt att tänka. Alla som verkar 

i förskolan ska främja respekt för allas personligheter och allas olika sätt att se 

på, verka i och förstå sin omvärld (Skolverket, 2018). Fortsatt beskrivs att lek 

är grunden för lärande och även för barnens välbefinnande och utveckling. Per-

sonalen i förskolan ska utgå från ett förhållningssätt där leken sätts i centrum 

och där barnen ges möjlighet i form av både tid och rum för att leka och upp-

leva. Både den fria barninitierade leken och den vuxeninitierade leken ska er-

bjudas alla barn utifrån sina egna förutsättningar och förmåga.  

Läroplanen beskriver även att internationaliseringen i Sverige ställer höga krav 

på alla människors förmåga att förstå och leva i enlighet med de värden som 

ligger i en kulturell mångfald. Betoning i arbetet kring förståelse för allas lika 

värde oavsett kulturell tillhörighet ligger dels vid medvetenhet kring det egna 

kulturarvet, dels intresse och delaktighet i andras kultur. Detta för att ge barnen 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att kunna leva sig in i andra männi-

skors situationer och kunna förstå villkor och värderingar utifrån andra per-

spektiv än det egna självupplevda (Skolverket, 2018). I arbetet med att ge barn 

förutsättningar att sätta sig in i andra människors situation och utveckla förstå-

else för andras livssituationer och kultur blir det intressant att forska kring hur 

barns kulturella uppfattning tar sig uttryck. Deras upplevelser och uppfatt-

ningar om kultur i relation till att utveckla respekt för alla människor oavsett 

bakgrund, påverkar förskolans arbetssätt och innehåll. 
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1.2.2 Styrdokument Sydafrika 

I Sydafrika kallas den 5-6års verksamheten som studien utfördes i för ’Grade 

R’ och är den sista delen av förskolan innan barnen börjar i årskurs 1, läropla-

nen för Grade R finns i skolans dokument. Det finns ett dokument för den 

verksamhet som motsvarar den svenska förskolan, det kallas för The south af-

rican national curriculum framework for children from birth to four (förkortat 

NCF). I arbetet kommer referenser till båda dessa att göras. NCF är riktad till 

de som på olika sätt arbetar med barn i Sydafrika och det inkluderar även för-

äldrar/vårdnadshavare. Denna läroplan visar på ett helhetstänk där alla vuxna 

i samhället nämns och uppmanas ta del av läroplanen för att även de ses som 

en viktig faktor för att skapa meningsfullhet för de yngsta barnen. Läroplanen 

innehåller mål om att skapa erfarenheter för barnen. Erfarenheter som är barn-

initierade, vuxeninitierade och erfarenheter som inte är planerade utan som 

uppstår spontant i vardagen. I läroplanen har tre olika teman växt fram, jag är 

en kompetent person, mitt lärande och min utveckling är viktigt, jag behöver 

starka relationer med vuxna. Varje tema har blivit uppdelat i fyra principer och 

dessa har sedan omsatts för att bli mer lättöversiktliga och då bildat sex Early 

Learning and Development Areas (ELDA). De sex grupperna som bildar 

ELDA är: 

1. Well-being (The Key ELDA) 

2. Identity and belonging 

3. Communication 

4. Exploring mathematics 

5. Creativity 

6. Knowledge and understanding of the world 

De sex ELDAs beskrivs utifrån fyra olika funktioner: 

1. Aims for development and learning 

2. Developmental guidelines based on the developmental domains 

3. Examples of activities for babies, toddlers and young children 

4. Guidelines for assessment through observation of development and 

learning needs and interest 

(Department of basic education, 2015b) 

Det här görs i tabeller där första spalten talar om vilket mål som behandlas, 

andra spalten innehåller de riktlinjer som finns för barnets utveckling inom det 

givna målet. Spalt tre ger exempel på aktiviteter som den vuxne kan göra med 

barnet för att nå målet, den sista spalten beskriver vad den vuxne ska vara upp-

märksam på och observera i relation till målet.  
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 Läroplanen för Grade R är en del av skolans läroplan och inte en del av för-

skolans men verksamheten befinner sig i förskolans lokaler. Efter apartheids 

fall utvecklades läroplanen i Sydafrika och en stor implementering sattes 

igång. Ett av läroplanens viktigaste mål är att stärka landet och bygga upp ett 

enat land byggt på en demokratisk grund och på mänskliga rättigheter. Läro-

plan, stadgar och bestämmelser för skolan är uppdelade i olika dokument som 

tillsammans bildar de riktlinjer och mål som skolan ska förhålla sig till. Dessa 

är; 

• CAPS (Curriculum Assessment Policy Statement) som innehåller äm-

nesförklaringar, riktlinjer för de ämnesområdena och riktlinjer för äm-

nesbedömning.  

• National policy pertaining to the programme and promotion require-

ments of the National Curriculum Statement Grades R – 12, detta inne-

håller vilka ämnen som elever i olika årskurser ska läsa samt vilka krav 

som ska erhållas 

•  National Protocol for Assessment Grades R – 12, I detta hänvisas de 

rutiner som finns för dokumentation och bedömningsprocesser i de 

olika årskurserna.  

Några av de generella målen i läroplanen är att bygga upp barn och elevers 

förståelse och kännedom om deras lokala kontexter och även vara öppna för 

den globalisering som pågår. Läroplanen vill att varje barn och elev, oavsett 

socioekonomiska förutsättningar, ras, kön, fysisk eller intellektuell förmåga 

ska ha en meningsfull skolgång och uppmuntras för att delta i samhället som 

medborgare i ett fritt land. I Grade R läser barnen i tre block, språk, matematik 

och livskunskap. Dessa tre block består av olika ämnen och i läroplanen står 

specificerat hur många timmar i veckan barnen ska undervisas i respektive 

block. Lärare är även skyldiga att föra dokumentation över varje enskild indi-

vid och bedöma på en sju-gradig skala hur väl eleven uppnår målen (Depart-

ment of basic education, 2011a; 2012; 2015a).  

För varje block finns ett CAPS dokument som utförligt beskriver vad läraren 

ska lära barnen och inom vilken tidsram det ska göras i. Varje år delas upp i 

fyra terminer och dessa har ofta olika innehåll och fokusområden. Blocket livs-

kunskap beskrivs som en bra grund och det läggs därför er tid på detta i Grade 

R, det anses vara ett ämne som lägger grund och hjälper progression i övriga 

ämnen och block. I blocket livskunskap ingår ämnen som personligt- och so-

cialt välmående, där uppmanas så väl fysiskt välmående som psykiskt. Läran-

det handlar om rörelse, kost och sjukdomar men även om relationer, ansvar, 

rättigheter och olikheter. Ämnena skrivs hela tiden i progression och målen 
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mellan olika terminer och årskurser bygger på varandra. Ett exempel handlar 

bland annat om att barn/elever ska skapa sig en bild av sig själva i Grade R 

genom att kunna sitt namn, sin adress, kontaktnummer, kön, modersmål, in-

tressen och förmågor i termin ett. I termin två kunna berätta om sin familj, 

vilka som bor i samma hushåll, vilka som jobbar av de som bor hemma och 

med vad och vad barnet/eleven hjälper till med hemma. För att sedan i årskurs 

ett kunna tala om vad de heter, telefonnummer, ålder, adress, varför de är 

unika, vad de kan göra och på vilka sätt de är lika och olika deras kompisar. I 

årskurs två kommer religion, kunskap om Sydafrika, respekt för alla olikheter 

och funktionsvariationer in. Detta ska ge barnen/eleverna en möjlighet att börja 

utforska och förstå den värld som de lever i (Department for basic education, 

2011a; 2012; 2015a).  

 

1.3 Begreppsdefinition 

I uppsatsen har vi använt oss av de svenska begreppen för olika fenomen inom 

förskolan, så som pedagoger, lärmiljö eller fri lek. Detta för att det finns utfor-

made begrepp för detta i Sverige som inte finns eller har andra betydelser i 

Sydafrika. Vår profession och utbildning sker även på svenska, liksom språket 

i uppsatsen, därför underlättar användandet av de svenska begreppen och in-

nebörden av dessa för att förstå sammanhang. Där vi behövt använda oss av 

engelska begrepp, termer eller innebörder för att förtydliga finns även en för-

klaring i texten. Nedan beskrivs de mest förekommande begreppen i texten. 

 

• Lärplatta – Samlingsnamn för alla surfplattor oavsett märke. Begreppet 

lärplatta användes som begrepp på den svenska förskolan (i Sydafrika 

användes översättningen tablet), liksom i uppsatsen. 

• Fri lek – De perioder under en dag på förskolorna där barnen har störst 

möjlighet att själva välja vad de vill ägna sig åt utan styrning av en 

vuxen.   

• Leksaker – Saker som barnen leker med för att det är underhållande. 

• Lärmiljöer - Ett begrepp som pedagogerna på den svenska förskolan 

använder för att beskriva olika “rum i rummen”. Dessa “rum” har olika 

fokus, som till exempel “bygg och konstruktion” eller “natur och väx-

ter” och är uppbyggda för att inspirera och engagera barnen inom just 

det området. 

• Undervisning - Pedagogen i förskolan har planerat en målstyrd process 

och ett bestämt lärandeobjekt. 
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• Lärare/Förskollärare – I arbetet förekommer både begreppet lärare och 

förskollärare. Detta för att det är de namn som barn och personal valt 

att använda i den svenska respektive sydafrikanska förskolan, därför 

har vi valt att använda de ord som används i verksamheterna. 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad som kommer till uttryck 

som viktigt i den materiella miljön i en svensk respektive sydafrikansk försko-

lekontext, via barns fotografier. 

 

1.5 Frågeställning/ar 

Tilldelade en lärplatta och möjligheten att fotografera inomhus på sin förskola 

och med instruktionen ”vad i din förskola skulle du vilja visa för barn på en 

annan förskola?”, lyder följande frågeställningar: 

• Vad har barnen i den svenska förskolan valt att fotografera? 

• Vad har barnen i den sydafrikanska förskolan valt att fotografera?  
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 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Att låta barnen styra kameran 

Att låta barnen själva använda lärplattan för att ta fotografier gör att barnen 

själva kan välja ut vad de vill ta kort på och var de vill ta kortet. Fotografierna 

fokuserar på och visar barns perspektiv eftersom barnen själva styr över pro-

cessen. En annan fördel som uppmärksammats i forskning är att barnens bilder 

blir det som bestämmer i vilken riktning arbetet ska gå, det finns inga förutbe-

stämda frågor eller vägar utan barnet blir den som visar riktningen med hjälp 

av sina fotografier (Einarsdottir, 2005). I syfte att undersöka om fotografering 

och fotografi kan bidra med betydande kunskap till barndomsforskningen och 

på vilket sätt det kunde ha betydelse gjorde Rasmussen (1999) en forskning 

baserad på barns egentagna fotografier med digitalkamera, dessa bilder blev 

sedan till grund för intervjuer med de barnen som tagit fotografierna. Rasmus-

sen fann dels att det tagna fotot i sig hade betydelse i forskning om barn och 

barndom, dels att processen barnen går igenom från val av motiv till tagen bild 

är av betydelse. Han menar att fotografering hjälper barnen att göra vardagen 

meningsfull genom att de tar bilder på saker som för dem är meningsfulla. Bar-

nen är aktiva och är de som har makten över motivet och ges därigenom större 

möjligheter att uttrycka sina känslor och åsikter eftersom fotografiet utgör ett 

underlag med gemensam utgångspunkt för beskådare av fotografiet. Fotogra-

fiet ger barnet större möjlighet att göra sin åsikt, vilja, och röst hörd då bilden 

utgör en konkret utgångspunkt, samtidigt som de får känna sig självständiga 

och kompetenta i processen från val av motiv till färdigtaget fotografi. Han 

argumenterar även för att det kan stärka relationen mellan forskare och delta-

gande barn, att ge barnen eget ansvar för en kamera och själva hantera materi-

alet. 

I en studie tillsammans med barn som precis börjat skolan använde sig forska-

ren av barnens egentagna bilder för att se vad barnen fann mest intressant och 

som de sedan ville dela med sig av till de nya barn som skulle börja skolan 

(Dockett & Perry, 2003). Syftet med undersökningen var att barnen skulle ta 

bilder på det som de ansåg vara viktigt att veta för de barn som skulle börja 

skolan härnäst. Lärarens roll blev att instruera barnen om hur kameran fungerar 

och sedan följa barnen för att kunna vara behjälplig om barnen skulle behöva 

tekniksupport efter vägen. Barnen fick bara ta två bilder var, men de hade chan-

sen att titta på bilden och radera den för att ta en ny om bilden inte motsvarade 

barnens förväntningar. Bilderna skrevs sedan ut för att tillsammans bilda en 

bok om deras skola. Författarna uppmärksammar hur medvetna barnen var om 

vad som händer runt omkring dem och att de var mer än kompetenta att dela 
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med sig av sina många tankar och erfarenheter kring vad som var viktigt att 

veta. Barnen i studien gick runt i skolan och tog självständigt bilder på egen-

valda motiv, en vuxen gick hela tiden runt med barnen för att kunna assistera 

vid tekniska problem. 

 

2.2 Vuxnas påverkan på barns val av motiv 

I tidigare forskning synliggörs att barn tar olika bilder beroende på vilka förut-

sättningar som ges, i detta fall, om en vuxen finns närvarande eller inte (Ei-

narsdottir, 2005). Barnen i undersökningen blev indelade i två grupper där den 

ena gruppen tilldelades digitalkameror och skulle fotografera viktiga delar 

samtidigt som de skulle visa forskaren runt i förskolan. Den andra gruppen fick 

engångskameror och blev instruerade hur de skulle använda materialet för att 

sedan självständigt hitta de motiv som de ville fotografera. Barnen lämnades 

själva med kameran, utan att en vuxen observerade vad barnen gjorde. Resul-

taten skiljer sig mellan de två olika grupperna. Barnen med digitalkameror och 

ett vuxet sällskap tog kort på icke tabubelagda saker (se även Dockett & Perry, 

2003) medan barnen med engångskameror i större utsträckning tog kort på 

‘förbjudna’ och tabubelagda saker. De barnen tog t.ex. bilder på andra barns 

rumpor och på varandra i större utsträckning än i den andra gruppen. Detta 

menar Einarsdottir (2005) beror på den vuxnes närvaro då kameran blev en 

leksak i leken när den vuxne inte observerade processen och barnen kunde ta 

kort bakom stängda dörrar.  

 

2.3 Kulturella variationer 

I en studie där fyra olika skolor involverades som alla hade olika förutsätt-

ningar och bakgrundsfaktorer såsom olika religioner och olika miljömässiga 

placeringar i samhället, studien hanterar skolor både från landsbygd, innerstad 

och förort synliggjordes kulturens påverkan (Dockett & Perry, 2003). Resulta-

ten skilde sig åt mellan de olika kontexterna och ett vanligt förekommande 

motiv på en skola fanns inte alls på en annan. Resultatet visar att den kontext 

barnen lever i har stor påverkan på vilket fokus barnen har i deras fotografier. 

Studien synliggör att barn är medvetna om vad som blir viktigt i relation till 

den kontext de lever i och den påverkan som den specifika kontexten har på 

barnet. Barnen visade stor kunskap om både dem själva men också om skolan 

och visade sig även vara kompetenta att kommunicera dessa erfarenheter vi-

dare till andra. 
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Barbara Rogoff (2003) menar att det inte är möjligt att undersöka människans 

utveckling utan att ta hänsyn till dennes kultur. Vid studier om kultur kan fors-

kare med fördel leta efter regelbundenheter mellan kulturer, exempel på detta 

kan vara att barn segregeras på grund av deras ålder och därmed inte får ta del 

av allt i samhället. Rogoff riktar viss kritik mot tidigare forskning som gjorts 

på det enskilda barnet, ’the child’, som ska representera alla barn oavsett kul-

turell bakgrund och tillhörighet. Synen på vad barn bör lära sig och på vad de 

klarar av i olika åldrar skiljer sig mycket beroende på var i världen vi befinner 

oss. Hon menar därför att det inte går att generalisera vad barn bör/kan/ska lära 

sig i olika åldrar då det beror på traditioner och förutsättningar. Den tidigare 

forskning som gjorts på barns kognitiva utveckling är främst gjord på europe-

iska och amerikanska barn så dessa barn har blivit en norm i kognitiv forsk-

ningen (Rogoff, 2003).  

En studie som gjort i Australien (Grace, Walsh & Baird, 2018) visar på att 

särskilt barn från utsatta områden knyter starkare band till saker i förskolan. 

De uppmärksammade att känslan av ägandeskap var något som var viktigt för 

barnen, till exempel deras egna platser där deras personliga kläder förvaras. 

Studien visade även att det var viktigt med rutiner och ritualer. 

 

2.4 Läroplanernas syn på utbildning och undervisning 

Förskolan är en del av det utbildningsystem som finns både i Sverige och i 

Sydafrika och även det sista barnen gör innan de börjar i skolan. Av den an-

ledningen att vi ser förskola och skola som något som hänger ihop och följer 

efter varandra har vi valt att även läsa forskning som gjorts i skolan. I en forsk-

ningsstudie om utbildningens roll för att vända och ta sig igenom en konflikt 

lyfter författarna Hernando Barrios-Tao, José María Siciliani-Barraza och 

Bibiana Bonilla-Barrios (2017) olika sätt att gå tillväga för att uppnå en god 

utbildningsnivå. Fokus har lagts på att bland annat utveckla vårdnadshavarens 

roll och utbilda lärare. Läraren har stor påverkan på skolans miljö och för att 

skapa goda situationer för lärande. Abraham (2010) skriver om lärarens roll i 

klassrummet och beskriver majoriteten av lektionerna som lärardominerad 

med direktundervisning och att det många gånger handlade om frågor som ele-

verna skulle svara på snarare än frågor som eleverna ställer, och att de inte 

uppmuntrades till kritiskt eller kreativt tänkande. Maarman & Lamont-

Mbawuli (2017) som forskat på den stora andelen avhopp som sker senare un-

der skolgången och möjliga lösningar på det lyfter lärare och dennes kunskap 

som en viktig del för att få en lyckad skolgång.  
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I den svenska förskolan har undervisningsbegreppet lagts till i den nya läropla-

nen, lpfö18 (Skolverket, 2018) som ett resultat av ändringar i skollagen. I och 

med den nya skollagen 2011 omfattas begreppet undervisning, vilket i sin tur 

påverkar den svenska förskolans läroplan. I läroplanen finns nu ett stycke som 

förklarar förskollärarens ansvar när det kommer till undervisning. Omsorg, ut-

veckling och lärande ska ske i en helhet och verksamheten ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn. Det ska göras i linjer med målen i läroplanen och utgå 

från det barnet redan kan (Nilsson, Lecusay & Alnervik, 2018). Björklund och 

Palmér (2019) undersöker i sin studie vad som sker i mötet mellan vad de kallar 

“lekens öppenhet och undervisningens målorientering” i förskolan för att ta 

reda på vad som sker med leken i förhållande till barns intentioner. Resultatet 

fann dels att det skapas begränsningar för vad som är möjligt att göra tillsam-

mans i leken när vuxna deltar med didaktiska avsikter, men dels att det är möj-

ligt om den vuxne är följsam gentemot barnens initiativ i leken, då sker lärande 

i den interaktiva, målorienterade processen. Författarna upptäckte vikten av att 

vara lyhörd gentemot barnens intentioner för att leken skulle fortskrida. Van-

ligt förekommande var att undervisningen ändrade riktning avseende lärande-

mål utifrån barnens uppmärksamhet och engagemang, vilket var en förutsätt-

ning för att leken skulle fortlöpa. 

 

2.5 Syn på lek 

Begreppet lek är brett och det förknippas och har olika innebörder i olika kul-

turer. I Sverige har leken stor betydelse och barnen anses lära genom den (Skol-

verket, 2018). Satomi Izumi-Taylor, Ingrid Pramling Samuelsson och Cosby 

Steele Rogers (2010) har tillsammans undersökt synen på lek hos lärare från 

tre olika länder, Japan, USA och Sverige. Lärarna i alla länder har uttryck att 

leken är viktig för ett litet barns utveckling. Lärarna i Sverige är de som i störst 

mening uttryckt att lek är barnens dagliga arbete och att de arbetar hårt när de 

leker. Det här beskriver även Nilsson, Lecusay & Alnervik, (2018) genom att 

förskolor i Sverige tillämpar ett arbetssätt som ser på förskolan som livet. En 

plats där både barn och pedagoger lever den större delen av sina dagliga liv 

och inte en plats som i första hand ska förbereda barnen för skolan och det som 

kommer senare. En av frågorna i studien av Izumi-Taylor mfl. (2010) handlade 

om vad ordet lekfullhet betyder. De japanska och amerikanska lärarna beskrev 

det som ett sätt att vara i hjärtat, ett sinnestillstånd, de använde ord som sinne, 

tanke och hjärta. Detta sätt att beskriva använde ingen av de svenska lärarna, 

de valde istället att benämna det som positiva känslor och att man ger sitt bästa. 

Personerna i studien svarade även olika på frågor om när leken sker och vad 
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som är lek i klassrummet. De amerikanska lärarna berättade att det är lek under 

en bestämd tid när det inte är lektioner, de svenska lärarna sa inget om någon 

tidsintervall utan beskrev att barnen själva väljer vad de vill leka.  

Forskning på lärares inställning till lek i Sydafrikas Grade R har gjorts, där det 

framkommit att lärarna sällan ser på lek genom ett barns ögon utan själva be-

traktar och bedömer leken. Detta kan göra att lärandet tar övertaget och att 

fokus blir på om barnet lär sig det som läraren menat lära dem, en målstyrd 

process (Aronstam & Braund, 2015). Lek beskrivs i en forskning gjord i Sve-

rige som ett tillstånd där det skapas glädje och en känsla av frihet och att leken 

kan upphöra när den vuxne förutbestämt ett mål med leken utan att vara lyhörd 

för barnets intentioner (Nilsson m.fl, 2018).  Lärarna i de utsatta områdena av 

Sydafrika visade sig vara de som var minst bekanta med lekpedagogik. Lärarna 

upplevde lek som problematiskt i verksamheten att leka då de ansåg att tiden 

inte räckte till. En av de lärarstudenter som hjälpte till med datainsamlingen 

uttryckte att lärarna inte var med i leken och att barnen därmed inte visste om 

eller när de gjorde något fel. Författaren beskriver att det är bristen på kunskap 

hos lärarna som gör att lekens betydelse inte lyfts fram i alla klasser, något som 

även Ogunyemi och Ragpot (2016) beskriver. Författarna anser att det finns 

stora utmaningar med att tillföra en mer lekfylld miljö till förskolorna. De be-

skriver att problematiken finns hos politikerna som måste satsa radikalt och gå 

utanför de lagstiftningar som finns för att åtgärda vissa utmaningar innan det 

går att uppnå och leken kan tillskrivas en större betydelse och ett samlat bud-

skap i läroplanen. Utmaningarna som de beskriver är lärares brist på kompe-

tens om leken, bristfälliga faciliteter, den privata sektorns dominans, fattig-

dom, sjukdomar och dålig finansiering (Ogunyemi & Ragpot, 2016).  
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 GRUNDAD TEORI 

Till vår studie har vi valt att använda oss utav idéerna inom den grundade teo-

rin. Ur den sociala interaktionismens tankegångar och de pragmatisk-

tiska idéerna växte den grundade teorin fram. Terorins grundare, Barney Gla-

ser och Anselm Strauss, utvecklade tillämpade metoden under en undersök-

ning som de genomförde tillsammans på 60-talet. Den nya teorin kom att upp-

stå då de båda hyste ett missnöje mot de traditionella metoderna. På grund av 

deras olika akademiska bakgrunder kom den grundade teorin att bilda en väg 

mellan de traditionella metoderna, som kvalitativa kontra kvantitativa meto-

der. Senare kom Glaser och Strauss att ta olika vägar inom teorin, skillnader 

uppstod mellan deras uppfattningar vilket skiljde dem åt och de båda fortsatte 

i egna spår. En skillnad mellan deras tankar om grundad teori är tillvägagångs-

sättet i forskningsprocessen (Hartman, 2001).   

 

Inom teorin finns flera olika begrepp och sätt att använda den på och vi har 

valt ut vissa delar av teorin som passar vår studie, vilka presenteras nedan.  

 

• Kodning – det som först händer med datamaterialet är att koder bestäms 

(Hartman, 2001), i vårt fall kodades varje bild. Där beskrivs vad bilden 

innehåller. Här beskrivs bilderna med koder som leksaker, barn, penna, 

papper, jacka, plats att ha skor på.  

 

• Kategorier –hjälper oss att sortera våra bilder som har färdiga koder in 

i olika kategorier. Kategorierna hjälper oss att sortera världen så som 

vi uppfattar den, alla människor sorterar på olika vis och oberoende av 

om detta är det sätt som världen faktiskt är ordnad eller om det är så vi 

valt att ordna den på detta sätt så är kategorierna viktiga inom grundad 

teori (Hartman, 2001). Vilka kategorier vi hittat i vår studie finns under 

rubriken ”Resultat” på s27.  

 

• Egenskaper – beskrivning av kategoriernas natur och vad det är för nå-

got och sedan en djupare dimension av egenskapen (Hartman, 2001). 

Kategorin leksaker bland de sydafrikanska fotografierna fick egen-

skaperna sådant som barnen leker med på deras fria tid, då de själva 

fick interagera med sakerna. Dimensionen av egenskapen delade in lek-

sakerna i ytterligare kategorier som leksaker för tjejer, leksaker för kil-

lar, pussel och spel.  

 

• Kärnkategori – bland de kategorier som uppstått väljs en kärnkategori 

ut, en kärnkategori ska ha en central roll och det innebär att den ska ha 
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en central roll och förekomma många gånger i materialet. Den ska ha 

någon relation till många av de andra kategorierna och att det ska vara 

lätt att hitta meningsfulla samband till de andra kategorierna. Den ska 

även uttrycka en allmän kärna, därmed inte bara vara central i just det 

som vi undersöker (Hartman, 2001). I vår studie har det vi sett i barnens 

fotografier satts i relation till bland annat de styrdokument som respek-

tive land förhåller sig till, detta har vi sett som en allmän kärna och 

kopplat ihop med vår kärnkategori. 

 

• Underkategori – de kategorier som blir kvar efter att kärnkategorin 

valts ut kallas för underkategorier. De kategorier som inte relaterar till 

och som inte längre har en relation till kärnkategorin plockas bort från 

studien då de inte längre ses som intressanta (Hartman, 2001).   
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 METOD 

4.1 Urval och Deltagare 

Studien genomfördes på två olika förskolor, en i Sverige och en i Sydafrika. 

Barnen som deltog i studien på den svenska förskolan var i åldrarna 4-6 år och 

barnen på den sydafrikanska förskolan 5-6 år. Barnen på den svenska förskolan 

fotograferade i tre omgångar vid tre olika tillfällen, där tre barn deltog vid varje 

tillfälle. Totalt deltog nio barn i studien på den svenska förskolan. Alla barn 

som deltog hade varsin lärplatta att fotografera verksamheten med. På försko-

lan i Sydafrika tog barnen fotografier i fem omgångar, vid fem olika tillfällen, 

där två barn deltog vid varje tillfälle. Totalt deltog tio barn på den sydafri-

kanska förskolan. Alla gruppkonstellationer bestämdes i samråd med barn och 

pedagoger på förskolorna, deltagandet var frivilligt. Både pojkar och flickor i 

varierande åldrar deltog i studien, men statistik på ålder och kön har inte do-

kumenterats med anledning av att det är oväsentlig information i relation till 

studiens syfte.  

4.1.1 Svenska förskolan 

Förskolan där en del av datamaterialet samlas in är från en svensk förskola som 

ligger i en mellanstor stad i Sverige med ca 100 000 invånare. Stadsdelen där 

förskolan är belägen och insamlandet av datamaterial ägde rum har ett invåna-

rantal på 7 000. Invånarna i stadsdelen består av en jämn fördelning mellan 

kvinnor och män, där andelen förvärvsarbetande är hög och marginellt jämn 

mellan könen, samt låg arbetslöshet.  

Förskolan där insamlandet av datamaterial skedde består av tre olika byggna-

der där sex olika avdelningar delar på byggnaden. En större byggnad med fyra 

avdelningar, samt två mindre med varsin avdelning. Barnen på en av äldreav-

delningarna, med drygt 20 barn i gruppen, som ligger i en av byggnaderna där 

endast en avdelning befinner sig, fick möjlighet att medverka i studien. Dessa 

barn har en ålder som sträcker sig från tre till sex år, med fyra heltidsarbetande 

pedagoger.       

 

4.1.2 Sydafrikanska förskolan  

Området som forskningen i Sydafrika bedrivits i är ett område med cirka 30 

000 invånare. Historiskt sett har detta område uppstått under apartheidtiden i 

mitten på 1960-talet i och med den tvångsförflyttning som då skedde. Under 
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apartheid flyttades olika folkgrupper till nya platser för att separera på männi-

skor med olika hudfärger och kulturer. Människorna som nu bor i detta område 

bodde tidigare i en stad nära havet vilket medförde att många av dem var fis-

kare. Dessa människor flyttades ca två mil från deras hem till en ledig yta på 

andra sidan berget där det från början inte fanns några faciliteter i området, 

ingen skola, inga jobb. De som arbetade blev tvungna att resa väldigt långt till 

sina jobb och de flesta hade inte bil vilket gjorde att många fick gå i timmar 

för att ta sig till sitt arbete. Nu har området utvecklats och arbeten och skolor 

har byggts upp, i området finns idag runt 200 kyrkor, ett fåtal skolor, en fot-

bollsplan, en klinik och några mataffärer. Fortfarande råder stor arbetslöshet, 

fattiga förhållanden och drog- och alkoholmissbruk i stor utsträckning har vil-

ket har resulterat i stora våldsamheter och en stor andel gängkriminalitet.  

Förskolan där studien utförts har fem barngrupper och en av dessa deltog i 

undersökningen. Barngruppen bestod av 30 barn och deras lärare, även en as-

sistent. Ålder på barnen var fem till sex år. Klassens lokaler bestod av ett större 

rum uppdelat i mindre sektioner med hjälp av hyllor. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad som kommer till uttryck 

som viktigt för barnen i den materiella miljön på förskolan. Med den teori som 

ska används som verktyg för att försöka förstå det insamlade datamaterialet 

har vi valt att använda oss av en metod där barn fotograferar sin materiella 

miljö med hjälp av en lärplatta.  

Den grundade teorin består delvis av att hitta likheter och samband bland det 

material som samlats in, för att genom dessa sortera och kategorisera och till 

sist finna en kärnkategori. Kärnkategorin är det som verkar utgöra materialets 

kärna, det som i materialet förekommer flest gånger och har starka samband 

med kategorierna som funnits. Genom att barn fotograferar sin materiella miljö 

kan vi genom motiven på fotografierna finna likheter och samband och däri-

genom bidra med kunskap om vad som kommer till uttryck som viktigt i den 

materiella miljön på respektive förskola där datainsamlingen genomförs. Fo-

tografering har visat sig bli en allt vanligare metod vid forskning med barn, 

resultat visar att metoden är till stor hjälp vid forskning med barn i fråga om 

deras perspektiv på deras liv och barndom (Einarsdottir, 2005). Fotografering 

ger barn större möjlighet till inflytande i forskningsarbetet (Rasmussen, 1999; 

Einarsdottir, 2005). Fotografering är en metod där barn ges större möjlighet att 

uttrycka sina perspektiv på vilket de ser världen och genom vilka glasögon 

barnet betraktar den. Metoden är oberoende av att ha ett verbalt språk vilket 

ger barn som på något vis har sårigheter att uttrycka sig verbalt, möjligheter 



Barns representation av sin materiella närmiljö  Victoria Alvarsson & Hanna Engels 

17 

 

att, i detta fall ge uttryck för vad de upplever som viktigt i den materiella mil-

jön. 

 

4.3 Genomförande 

Då vi varit två personer som genomfört denna studie var vi på olika förskolor 

i vårt insamlande av datamaterial. Victoria Alvarsson var på en sydafrikansk 

förskola och Hanna Engels var på en svensk förskola.  

Utifrån de förutsättningar som fanns genomfördes, i den mån det var möjligt, 

fotograferingstillfällena på identiskt vis. Oavsett skillnader i relation till de för-

utsättningar som gavs på respektive förskola, beskrivs nedan den procedur som 

datainsamlingsmetoden bestod av. 

 

Information- och samtyckesblankett 

Information om studien (se bilaga A, B) samt samtyckesblankett (se bilaga C, 

D) skickades till förskolan där datainsamlingen skulle äga rum. En pedagog 

skrev under samtyckesblanketten för godkännande. Dessa dokument var 

skrivna på svenska respektive engelska.  

 

Barnens fotografering 

Inledningsvis vid ett datainsamlingstillfälle samlas de deltagande barnen för 

att studera tagna fotografier från ”den andra” förskolan, med syfte att göra bar-

nen engagerade i att ta fotografier på den miljö som de själva verkar i. Samtal 

om vad som finns på fotografierna äger rum under den tid som barnen är ny-

fikna och avslutas med att den av oss som är på förskolan säger: ”Nu har ni 

sett vad de gör och hur det ser ut på förskolan i Sydafrika/Sverige. Barnen på 

den förskolan är jättenyfikna på hur det ser ut på er förskola. Vill ni hjälpa 

mig att visa det? Jag tänkte att ni själva kunde ta bilder med lärplattan för att 

visa barnen hur det ser ut”. Varsin lärplatta delas ut till de deltagande barnen 

med tillhörande information kring vad de ska fotografera, den materiella mil-

jön. De sydafrikanska barnen fick även instruktioner om hur ett fotografi tas 

med lärplatta då inte alla deltagande barn hade erfarenhet av materialet. In-

struktioner gavs om att de inte fick ta kort på andra människor, barn som vuxna. 

Vår uppgift bestod av att vara närvarande vid svårigheter med materialet och 

påminna barnen om de instruktioner som de fått. Barnen fick utrymme att fo-

tografera fram tills det att de själva kände sig nöjda och resterande barn på 

förskolan befann sig utomhus vid datainsamlingstillfällena. 
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Instruktioner kring fotografering 

Barnen instruerades att ta kort på den materiella miljön och inte på andra barn 

eller vuxna eftersom studiens syfte är att se vad barn finner viktigt i förskolans 

materiella miljö. Barnen begränsades att ta sina fotografier inomhus då vi i 

denna studie är mer intresserade av den materiella miljön inomhus än den som 

finns utomhus. 

 

Efter att barnen sett bilder från den andra verksamheten i Sverige/Sydafrika 

inleddes fotograferingen med “Vad vill ni visa barnen på förskolan i Sve-

rige/Sydafrika från er förskola?”  

Omfånget av instruktioner kring lärplattans funktioner i relation till fotografe-

ring skiljde sig mellan de olika barngrupperna då barnen i den svenska försko-

lan hade större förkunskaper om lärplattan än barnen i Sydafrika. En kort ge-

nomgång av vilken knapp som barnen behövde trycka på för att fotografera 

och att barnen måste hålla lärplattan stilla när de fotograferar för att inte få 

suddiga bilder.  

Efter att barnen blivit introducerade och instruerade fick barnen återigen frågan 

om de vill delta eller inte. De som inte ville vara med anslöt sig istället till den 

övriga barngruppen på utsidan. De barn som ville vara med blev instruerade 

att de när som helst kunde avbryta och istället gå ut till de andra. Vid avbry-

tande under fotograferingen tillfrågades barnet om det var okej att vi sparade 

fotografierna hen tagit eller om hen ville att de skulle raderas.  

 

Karaktärer för att skapa intresse 

I planeringen av studien valde vi att ta hjälp av karaktärer för att göra det mer 

intressant för barnen och för att de skulle hålla kvar intresset vid aktiviteten, 

ett problem som Ainsworth (2015) beskrev i hennes studie där barn fotografe-

rade. Vi hade därför tänkt använda Pettson och Findus som drivande karaktärer 

i detta. I vår studie blev intresset för Pettson och Findus minimalt och kom inte 

att spela en central roll vilket medförde att de plockades bort från studien. Bar-

nen visade ett större intresse av att det fanns barn i ett annat land som ville veta 

hur det såg ut hos dem, vilket vi istället valde att fokusera på. 

 

Bilder på verksamheten 

Ett tiotal fotografier på den svenska förskolans inomhusmiljö togs av den av 

oss som befann sig på den svenska förskolan. Fotografierna skickades till den 

andra av oss som befann sig på den sydafrikanska förskolan. Fotografierna ska 

ge en bild av hur verksamheten/lokalen på förskolan ser ut. Samma sak skedde 

även åt motsatt håll.  
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Gruppindelning och lärplattor 

I samråd med pedagog delades barnen in i grupper på två-tre barn per tillfälle. 

Under tre-fem dagar pågick insamlandet av datamaterial. Under den tidsinter-

vall som barnen fotograferar i verksamheten är resterande barn och samtliga 

pedagoger ute på förskolans utegård för att de barn som fotograferar ska få 

möjlighet att fotografera var de vill och utan distraktion från kamrater eller 

pedagoger.  

Två-tre lärplattor finns tillgängliga för barnen att använda. Varje barn har till-

gång till en egen lärplatta under tidsintervallen som barnen valde att ta foto-

grafier.  

 

Förberedelse inför fotografering 

Vid varje tillfälle samlades de barn som skulle medverka på golvet eller i en 

soffa eller på avdelningen. På en filmduk visades med hjälp av en projektor 

eller via en lärplatta, de bilder som skickats från den andra förskolan. De skick-

ade bilderna från den andra förskolan studeras av barnen på den motsvarande 

förskolan med syfte att göra barnen nyfikna och engagerade. 

 

 

Antal och tidsaspekt 

Den totala tiden varierade beroende på barnens intresse för uppgiften, ett 

tidsintervall mellan ca 10-30 min per tillfälle var vad barnen använde. Flyg-

plansläge på lärplattan var påslaget från det att barnen började fotografera, tills 

det att fotografierna flyttats över till ett USB-minne. Totalt togs mellan 180-

190 bilder på varje förskola. 

 

 

4.4 Databearbetning 

Fotografierna som barnen tar ger dem möjlighet att visa vad de tycker är vik-

tigt, dock betyder det inte att vi som tolkar fotografiet vet vad barnet i fråga 

ville eller tänkte med motivet. Därför betonas vikten i tolkningen och att vi 

som bearbetar och diskuterar materialet drar slutsatser utifrån de motiv vi ser 

på fotografierna. Med förståelse för att vårt medvetande skapar dessa relat-

ioner, föreställningar och hypoteser blir det viktigt att se till den bakgrund vi 

som utför undersökningen har. Då datainsamlingen kommer att inhämtas från 

två olika delar av världen, som på flera sätt skiljer sig från varandra, blir det 

viktigt att delge att vi som utför detta är uppväxta och vana med de normer och 

traditioner som finns i Sverige och i den svenska förskolan. Målet är att vi ska 
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vara sakliga i de fenomen som hanteras och beskriva och jämföra så korrekt 

det är möjligt med hänsyn till vår bakgrund. Vi är medvetna om att de före-

ställningar vi har om olika fenomen, såsom undervisning, lek och barnsyn kan 

skilja sig åt mot de föreställningar som är framträdande på de olika förskolorna. 

Detta påverkar de kategorier och relationer som kommer växa fram i under-

sökningen. 

Vikten av att reflektera över valet av metodansats i forskningen innan metoden 

väljs argumenterar Fejes och Thornberg (2015) för. Anledningen till att ha en 

metodansats är att det är genom den som man analyserar sitt material och väljer 

genom vilka glasögon som det analyseras, vilket i sin tur ökar möjligheterna 

att besvara frågeställningarna. Metodansatsen ska med andra ord vara ett verk-

tyg för att specificera och rikta in glasögonen på det i datamaterialet som be-

svarar frågeställningarna. 

Metodansatsen som valts I studien är även den grundad teori och innebär att 

det är datamaterialet i sig självt som styr sättet att se på det. Det innebär att 

datamaterialet analyseras och bildar sin egen teori genom kodning och ana-

lyser, som genom det, i sin tur bildar olika kategorier och underkategorier 

(Thornberg & Forslund Frykedal, 2009). Detta är en lämplig metod för att ana-

lysera fotografierna som barnen tagit i sin vardag på förskolan, för att genom 

grundad teori få syn på olika teman av det som fotografierna föreställer utifrån 

motiven. De teman som framträdde i vardagen på förskolan i Sydafrika och 

Sverige diskuterades vidare utifrån de kategorier och underkategorier som 

trädde fram genom fotografiernas motiv. 

Under tiden som fotografierna togs på respektive förskola började en första 

kodning av dessa. Kategorier och större koder växte fram under tiden som 

materialet växte. Efter att alla fotografier på respektive förskola tagits och gått 

igenom en första kodning på dator skrevs fotografierna ut på papper. Genom 

att hitta teman, likheter och skillnader på motiven växte succesivt kategorier 

fram. Den av oss som varit på respektive förskola som samlade in datamateri-

alet, påbörjade bearbetandet och en djupare analys av datamaterialet. 

Allt eftersom kategorier och deras egenskaper blev allt tydligare började ett 

sökande efter relevant litteratur för att kunna förklara och förstå de olika kate-

gorierna. Detta fördjupade vår förståelse och ledde till fler insikter om katego-

riernas relationer till varandra. I linje med detta arbetades en kärnkategori fram 

för varje förskolas bilder och allt fler kategorier sållades bort då de inte längre 

relaterade till den huvudsakliga kärnkategorin.  
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Vi valde att gå vidare med de fotografier som relaterar till vår studies syfte. En 

del av de fotografier som barnen tog var tagna på andra barn eller vuxna, dessa 

plockades ut ur studien. De fotografier vars motiv inte gick att identifiera, på 

grund av till exempel dålig skärpa eller ljusstyrka, plockades även bort.  

 

4.5 Relevans, användbarhet och modifierbarhet 

Vi har valt att använda de kriterier som Hartman (2001) lyfter i sin bok som 

finns för att kontrollera om en teori faktiskt är en teori. Dessa begrepp är an-

passade att stämma överens med den undersökningstyp vi valt. De begrepp 

som kommer användas och beskrivas är, relevans, användbarhet och modifier-

barhet.  

4.5.1 Relevans 

En teoris relevans handlar om att den verkligen ska beskriva det som den är 

tänkt att beskriva och att den beskriver det som är viktigast för de personer den 

handlar om (Hartman, 2001). För att veta att undersökningen verkligen svarar 

på det den är tänkt att göra har frågeställningar och syfte hela tiden omarbetats 

och förnyats i takt med att arbetet utvecklats. För att teorin ska klassas som 

relevant är det viktigt att den data som finns genererar begrepp och att den som 

genomför forskningen inte i förhand bestämt relevanta begrepp och på så vis 

tvingar in data i olika kategorier (Hartman, 2001). I denna undersökning har 

data fått tala för sig själv och därmed har nya begrepp framkommit under pro-

cessens gång. I vår undersökning strävade vi efter att se barnens fotografier på 

inomhusmiljön, därför begränsades barnen till att enbart fotografera inomhus 

på förskolan. Det hade medfört att det hade blivit ett helt annat resultat om 

barnen istället fått ta kort helt utan några restriktioner. Frågeställning och syfte 

i denna undersökning har omarbetats och utvecklats under hela tiden för arbe-

tet, detta för att hela tiden relatera till informationen som framkommit av data-

materialet.  

4.5.2 Användbarhet 

Teorin måste vara användbar i praktiken. För att uppnå detta måste teorin tyd-

ligt visa relationer mellan data och teorin, detta för att det ska gå att testa om 

teorin håller i verkligheten (Hartman, 2001). Data i vår undersökning har ka-

tegoriserats och redovisats med hjälp av tabeller och siffror, detta har visat på 

relationerna mellan data och den teorin som växt fram. Relationerna har pre-

senterats steg för steg. 
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4.5.3 Modifierbarhet 

Teorierna som framkommer genom grundad teori ska förklara verkligheten 

som den är. Det betyder att teorin måste kunna gå att modifiera ifall verklig-

heten förändras för att beskriva världen bättre (Hartman, 2001). Vi har utgått 

från data från två förskolor i vår undersökning vilket gör att teorin kommer 

modifieras om det tillkommer ytterligare en förskola i datamaterialet. Vi har 

även valt att koppla fotografiernas motiv till aktuell läroplan i de båda län-

derna. Vid byte eller uppdatering av läroplan kommer även ett annat resultat 

att uppstå.  

 

4.6 Etiska överväganden 

 

I studien blev barnen ombedda att ta kort på den materiella miljön. Det är bar-

nen som själva håller i kameran och vi kan inte vara säkra på att det inte fram-

kommer några personuppgifter på bilderna i form av fotografier på namn eller 

barnen själva, som kan röja deras identitet. Det blir därför viktigt att rensning 

av sådana bilder sker för att inte bryta mot konfidentialitetskravet och för att 

bibehålla studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2017). Innan studien startade dela-

des informationsbrev (se bilaga A, B) och samtyckesformulär ut (se bilaga C, 

D). Dessa undertecknades av ansvarig pedagog på förskolan och informations-

brevet sattes även upp på väggen. Barnen blir frågade efter introduktionen av 

aktiviteten om de vill delta, valet är frivilligt och barnen har blivit informerade 

om att de när som helst kan avsluta för att ansluta sig till resterande barngrupp. 

Vi är medvetna om att det finns en problematik med maktrelationer mellan oss 

som vuxna och barnen i förskolan. I Sydafrika även maktrelationen mellan vit 

och färgad. Detta kan ha försvårat barnens möjlighet att uttrycka sitt samtycke 

till deltagandet. I ena förskolan uttrycktes att ett barn inte ville delta och barnet 

lämnade då aktiviteten för att göra något annat, samtycke till att ha kvar bil-

derna lämnades då av barnet. Vi försökte spendera mycket tid med barnen in-

nan studien för att bygga relationer. Det här ökade förhoppningsvis barnens 

förutsättningar att våga säga till oss om de inte ville delta eller om något var 

fel.  

Bryman (2011) lyfter att visuella hjälpmedel i forskning, exempelvis fotogra-

fier, kan vara problematiskt eftersom det kan vara svårt att få samtycke från 

alla som hamnar på bilderna, även de i bakgrunden. I vår forskning kommer 

inga barn eller pedagoger att vara med på fotona, den enda data som samlas in 

är de på artefakter som finns på fotona. Trots våra instruktioner valde ändå 



Barns representation av sin materiella närmiljö  Victoria Alvarsson & Hanna Engels 

23 

 

vissa av barnen att rikta kameran mot sina kompisar. De fotografier som kunde 

röja barns identitet, exempelvis där hela barnet syntes eller dess ansikte, togs 

bort redan på plats på respektive förskola. Att de här bilderna valdes att raderas 

beror på att vi som utförde studien var intresserade av barnens fotografier av 

förskolans miljö, inte de bilder som tagits på kompisar eller andra personer. 

Lärplattorna ställdes in på flygplansläge innan barnen började fotografera och 

sattes av efter att fotografierna flyttats över till ett USB-minne, där de förvara-

des.   

Som forskare finns fyra viktiga begrepp att förhålla sig till, sekretess, tystnads-

plikt, anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017). Dessa begrepp 

handlar till stor del om hur man behandlar personuppgifter och det material 

som samlas in för forskningen. Vetenskapsrådet lyfter fortsatt hur viktigt det 

är att de etiska reglerna följs och att forskaren alltid beaktar de etiska frågorna 

i sin forskning. De betonar att det är viktigt att forskningen är sann, granskad, 

öppet redovisad, inte skadar någon och är rättvis. Författaren skiljer på forsk-

ningsetik och forskaretik. Forskningsetiken handlar till stor del om hur de som 

medverkar i forskningen hanteras, hur forskaren går tillväga för att de inte ska 

skadas eller kränkas i samband med forskningen, medan forskaretik handlar 

om forskarens ansvar gentemot forskningen, forskarsamhället och det övriga 

samhället. Vi anser att forskningsetiken har följts då barnen själva kunnat av-

göra om de vill delta eller ej. Pedagogen på respektive förskola valde ut vilka 

konstellationer av barn som skulle delta i samråd med oss och i de fallen ett 

barn inte ville delta respekterades detta. Även om barnen under tiden fotogra-

feringen skedde, ville avbryta, respekterades detta och barnet fick frågan om 

de tagna fotografierna fick behållas och användas.  

Barns rätt att vara medforskare har ökat under de senaste åren och att de på så 

vis har blivit mer involverade i forskningen (Alderson, 2008). Barn ses nu of-

tare som subjekt än objekt som kan prata för sin egen rätt och komma med 

värdefulla tankar och erfarenheter. Vid forskning med barn blir de etiska över-

vägandena ännu viktigare då de inte lika självklart som en vuxen kan dra sig 

ur forskningen. Utöver de lagar som måste följas måste även en god moral 

upprätthållas (Vetenskapsrådet 2017). Moralen baseras till stor del på egna 

känslor, värden och behov. Vad som är moraliskt rätt kan skilja sig från person 

till person men också mellan olika kulturer och traditioner. Vissa grundläg-

gande värden kan antas vara gemensamma för alla människor. I Sverige har vi 

uppfattningen att de flesta barn börjar få kännedom om deras rättigheter och 

att de är medvetna om att ett nej respekteras. I Sydafrika är dagarna i högre 

grad lärarledda (se även Abraham, 2010) och det är inte alltid tillåtet att som 

barn göra det man önskar eller att själv kunna välja om man vill delta eller inte. 

I studien blev det därför viktigt att känna av barnens deltagande och vid 
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tillfällen då det syntes att barnet tröttnat eller började göra andra saker, ställa 

frågan om barnet ville avbryta för att göra något annat. Det här underlättades 

även av att vi valde att ha barnen i små grupper. Vi fick en mer personlig kon-

takt med varje barn och vi hade större chans att hela tiden kunna närvara och 

se alla barn som deltog.  

 

Det finns brister i de etiska ställningstaganden som gjorts i relation till denna 

undersökning. Då vi som genomfört detta inte var medvetna om situationen i 

Sydafrika och den föräldrakontakten som finns där så delades inga samtycke-

slappar ut i då vi visste för lite. Vi visste inte heller vilket språk föräldrarna 

talade eller hur stor vetskap de har om undersökningar och studenter som kom-

mer. Däremot delades papper med information ut till de som var intresserade 

och denna hängdes även upp på avdelningen. Då vi inte hade samtycke från 

vårdnadshavare blev det desto viktigare att lyssna på barnen och uppfattade de 

signaler som de sände ut. Även läraren hjälpte till med detta och satte ihop 

grupper av barn som är trygga med varandra och som fått bra kontakt med oss 

som ansvarade för respektive undersökning. Barnen tillfrågades och de som 

var intresserade deltog. Barnen tog olika många fotografier och fick avbryta 

för annan lek när helst de önskade. Det var ingen begränsning för att det skulle 

tas ett visst antal bilder innan de var klara utan barnen bestämde själva över 

deras tid, endast rutiner såsom lunch avbröt vid enstaka tillfällen.   

Eftersom det inte finns ett skriftligt samtycke från barnens vårdnadshavare har 

vi valt att inte publicera några av barnens fotografier i arbetet. Det beror på att 

vi inte har ett skriftligt tillstånd från att visa upp deras bilder. Istället har vi valt 

att redogöra för och redovisa resultaten på andra vis, så som i ord och diagram. 

Vi har även valt att minimalt beskriva området där förskolan ligger för att be-

vara anonymiteten.  
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 RESULTAT 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad som kommer till uttryck 

som viktigt i den materiella miljön i en svensk respektive sydafrikansk försko-

lekontext, via barns fotografier. Frågeställningarna som hjälper oss att ta reda 

på det lyder: 

• Vad har barnen i den svenska förskolan valt att fotografera? 

• Vad har barnen i den sydafrikanska förskolan valt att fotografera?  

 

Resultaten kommer till en början att presenteras var förskola för sig. Båda för-

skolornas fotografier har kategoriserats på liknade sätt. Efter att båda resultaten 

redovisats och presenterats kommer relationer mellan de båda resultaten att 

redovisas. Vi har valt att presentera förskolornas resultat separat för att de både 

studierna gjordes var för sig och i olika länder och därmed med olika resultat. 

För att tydligt redovisa de resultat vi fått och besvara de frågeställningar vi har 

finns en uppdelning i vår resultatdel. I kap. 6 Diskussion har resultaten ihop 

med teori och tidigare forskning ställts med och mot varandra och samband, 

likheter och skillnader har lyfts.  

 

 

5.1 Fotografier från den svenska förskolan  

Fotografierna som barnen på den svenska förskolan har tagit har i den första 

kategoriseringen delats in i totalt 13 kategorier (se bilaga G) och en kärnkate-

gori blev i arbetet synlig när relationerna mellan kategorierna analyserades. I 

arbetet med att finna kärnkategorin, den som är den största gemensamma näm-

naren bland fotografierna, valdes de kategorier som inte har en stark koppling 

till kärnkategorin bort. Majoriteten av fotografierna som tagits har nära kopp-

ling till barns lek på något sätt, och när kategorierna diskuterades i relation till 

det styrdokument som förskolans verksamhet ligger till grund för, blev kärn-

kategorin ’lek’ tydlig och central. Reflektioner kring kärnkategorin redovisas 

längre fram.     

De namngivna kategorierna med tillhörande siffra (se bilaga G) står för antal 

fotografier från varje kategori som uppstått. De kategorier som inte har en stark 

koppling till kärnkategorin ’lek’ presenteras inte närmre, däremot de mest in-

tressanta i relation till den kärnkategori som arbetats fram, beskrivs närmre i 

efterföljande brödtext och har valts att benämnas som pedagogisk 
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dokumentation, barns egna kreationer, leksaker, lärmiljöer, dagsstruktur och 

beskrivningar för inspiration till lek.  

 

Pedagogisk dokumentation 

Den här kategorin innehåller fotografier tagna från det rum där de arbeten som 

är relaterade till den bedrivande undervisningen visas. Detta är arbeten gjorda 

vid de tillfällen under dagen då planerad verksamhet med ett visst fokus bed-

rivs. Vid tiden för datainsamlingen arbetades med ett miljöprojekt där barnen 

exempelvis intresserade sig för de så kallade skräpmonstren. Många fotogra-

fier var tagna på färglagda skräpmonster som barnen själva valt vilka skräp-

monster de var intresserade av och ville färglägga. Kategorin ‘pedagogisk 

dokumentation’ innehåller till största del färglagda teckningar på skräpmonster 

som barnen fyllt i. Dessa har skapats under den planerade lärarinitierade verk-

samheten som äger rum varje förmiddag på avdelningen. I rummet fanns även 

färglagda mandala som barnen också arbetat med nyligen, dessa syns endast 

på ett fåtal fotografier. Fotografier tagna på de färglagda skräpmonstren före-

kom i många omgångar när datamaterialet studerades, vilket innebär att det var 

flera barn som har fotograferat skräpmonster. Detta tyder i sin tur på att många 

av barnen finner dessa viktiga att visa upp. Skräpmonstren var ett samtalsämne 

bland barnen som förekom även i den fria leken där de kunde inta roller som 

ett visst skräpmonster och ge den egenskaper som hen tyckte passade. Läro-

planen för förskolan (2018) beskriver vikten av det lustfyllda lärandet och le-

kens betydelse i relation till den undervisning som bedrivs i förskolans verk-

samhet. Detta kan tolkas som att det som sker inom förskolans verksamhet 

enligt barnen ska vara roligt för att det ska ge ett meningsfullt lärande hos bar-

nen. Antalet fotografier tagna på skräpmonster kan därmed tyda på att det varit 

just lustfyllt att färglägga dessa, en form av lek, och att barnen av den anled-

ningen finner det viktigt att visa andra dessa teckningar. 

 

Barns egna kreationer 

Dessa fotografier består av de kreationer som barnen själva gjort i den fria le-

ken och som de själva velat spara när den fria leken övergått till annan aktivitet. 

De består exempelvis av legobyggen eller byggen av olika klossar som bildar 

en bana där en kula kan åka. De består även av byggen gjorda av nopper (kloss 

som sammanfogas av många trubbiga taggar som sitter på klossarna), olika 

konstruktioner gjorda med magnetformer eller stora rektangulära, tegellik-

nande klossar som barnen använde för att bygga hus till sig själva eller exem-

pelvis olika djur. De fotografier som fått benämningen ‘barns egna kreationer’ 

är en av de två största kategorierna och består framför allt av byggnationer 
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gjorda av lego, magnetformer, klossar för kulbanebygge, kreationer gjorda av 

lera samt kycklingar gjorda av kottar och pyntat björkris. Datainsamlingen ge-

nomfördes under en period strax innan påsk vilket är anledningen till flera 

olika aktiviteter relaterade till högtiden. En regel som finns är att barnen får 

spara sina byggen under dagen, men dagen efter får andra barn plocka isär för 

att använda byggmaterialet. Varje dag fanns alltid nya kreationer som barnen 

ville fotografera oavsett vilka barn som skapat dem, och det höga antalet foto-

grafier inom denna kategori talar för att det är något som är viktigt för dem. 

Det kreativa skapandet och initiativet att skapa och hitta lösningar är också av 

stor betydelse för barns utveckling enligt förskolans läroplan (Skolverket, 

2018). Många av de så kallade kreationerna var byggda för att kunna användas 

på något vis, t.ex. för att kulan skulle kunna passera, för att djuren skulle ha 

någonstans att bo eller för att få en miljö att leka i/med som såg ut precis som 

de ville, för ändamålet. För att ha möjligheter att skapa dessa kreationer, att 

vara kreativa, krävs att verksamhetens miljö bjuder in till detta, vilket den ver-

kar göra eftersom denna kategori av fotografier är en av de två största i antal. 

Dessa kreationer skapas i den fria leken vilken är en gemensam nämnare för 

många av de tagna fotografierna liksom relationen till betydelsen av lek. 

 

Leksaker 

Kategorin ‘leksaker’ är den kategori med flest antal fotografier som barnen 

tagit. Fotografierna som hamnat under denna kategori är de med motiv på 

material som är kopplat till den fria leken där barnen själva har möjlighet att 

välja vad de vill göra. De är tagna på leksaker inom vad jag anser är fem olika 

områden, och som jag valt att benämna som ‘bygg och konstruktion’ (exem-

pelvis lego, nopper, magnetformer, kulbanebygge), ‘estetiskt skapande’ 

(staffli, flaskfärg, tuschpennor, vattenfärg, pappersark i olika färger, saxar, lim 

med mera), ‘böcker, spel och pussel’ (böcker tagna vid vad vi valt att kalla 

‘avslappningshörnan’, olika typer av spel samt pussel av olika slag och stor-

lek), ‘personer och djur’ (små allehanda djur och personer i plast) samt ‘köks-

geråd’ (leksaker till köket som tallrikar, skålar, glas och bestick). Den föregå-

ende kategorin ’barns egna kreationer’ består av fotografier tagna på sådant 

som består av material som kategorin ’leksaker’ också innehåller. Skillnaden 

mellan dessa och anledningen till indelningen beror på om materialet för till-

fället användes i lek eller om något byggts och sparats när fotografiet togs. Ett 

exempel är fotografier på lego, där legot på ett fotografi i kategorin ’barns egna 

kreationer’ har en billiknande karaktär och har skapats av ett barn, medan ett 

fotografi i kategorin ’leksaker’ har ett motiv som består av flera legobitar i en 

låda som står i hyllan där lego förvaras. Lek och leksaker är nära förknippade 

med varandra, något som ofta används i barns lek och som barnen på den 

svenska förskolan har mycket av i sin vardag. Artefakterna leksaker inspirerar 
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och ger stor betydelse i många av barns lekar. Fotografierna som barnen tagit 

visar på stor variation av leksaker som de vill visa men de leksaker som barnen 

valt att fotografera flest gånger är inom det området vi valt att kalla ‘bygg och 

konstruktion’. Anledningen till det stora antalet fotografier inom detta område 

kan till exempel dels bero på att en stor mängd material på avdelningen består 

av klossar och byggmaterial, dels att de organiserade lärmiljöerna inspirerar 

till bygg och konstruktion genom exempelvis bilder på konstruktioner, mycket 

material där flera barn kan leka samtidigt och stor yta som ger bra förutsätt-

ningar för aktivitet. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) ska bar-

nen med hjälp av olika tekniker, material och redskap ges förutsättningar att 

utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera. Under en längre tid var tek-

nik, bygg och konstruktion ett fokusområde på avdelningen vilket det stora 

antalet fotografier kopplat till området tyder på.  

 

Lärmiljöer 

Lärmiljöer är ett begrepp som pedagogerna på den svenska förskolan använder 

för att beskriva olika “rum i rummen”. Lärmiljöerna är en stor del av verksam-

hetens utformning och är ett sätt att organisera den fysiska miljön och skapa 

goda förutsättningar för lek och lärande. De ska enligt pedagogerna inspirera, 

tydliggöra, stimulera och ge förutsättningar för lustfylld lek. Inom denna kate-

gori finns de fotografier som är tagna på längre avstånd och inte på enskilda 

leksaker, och har därmed valts att kallas ’lärmiljöer’. Vi tolkar dessa fotogra-

fier som att det är området/platsen för lek som barnet syftar på (i vissa fall har 

detta berättats verbalt i anslutning till när fotografiet togs) och har därmed en 

annan relation till leken än de specifika leksakerna i sig. I denna kategori är 

snarare platsen för lek det centrala, medan det centrala i kategorin ‘leksaker’ 

är leksaken i sig. På avdelningen finns flera olika lärmiljöer och därmed fram-

träder olika fokusområden bland fotografierna. Dessa har vi valt att benämna 

‘bygg och konstruktion’, ‘estetiskt skapande’, ‘avslappningshörnan’, ‘hem-

vrån’ samt ‘natur och växter’. Fotografier tagna på lärmiljöer inom bygg och 

konstruktion har motiv som t.ex. består av en del i ett rum där stort fokus ligger 

på att bygga och konstruera med lego. Legot är indelat och sorterat efter färg 

och står i olika lådor i en större hylla. Framför hyllan står någon form av lågt 

stort bord som barnen använder som ”arbetsyta” och på bordet ligger även ka-

taloger bestående av olika typer av byggnationer som ska inspirera. Fotografier 

tagna inom lärmiljön estetiskt skapande består av ett staffli för målning, ett 

skåp med tuschpennor, vattenfärg, penslar, olika storlekar och färger på pap-

per, linjal, sudd, pennvässare, bokstäver i olika färger med klister på baksidan 

m.m. Fotografier tagna inom lärmiljön avslappningshörnan består av motiv på 

den tredimensionella kvadrat/kub som finns på avdelningen, madrasserna och 

filtarna som ligger i, samt bänken med de böcker som står och ligger där. De 
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fotografier som är tagna inom lärmiljön hemvrån består av en leksaksspis med 

tillhörande diskho och kran och diverse tillhörande köksredskap som grytor, 

stekpanna, skålar, tallrikar, glas och bestick. Fotografier tagna inom en lärmiljö 

med fokus på natur och växter består av motiv på t.ex. planteringar barnen 

gjort, bilder på olika sorters växter samt bilder på en specifik plantas ”liv” från 

frö till vissen blomma, olika fröer och teckningar med växtmotiv som barnen 

gjort. Det stora antalet fotografier inom kategorin lärmiljöer tyder på att barnen 

tycker att detta är en viktig del av deras materiella miljö på förskolan, på ett 

eller annat vis, och vill därför visa andra barn dessa miljöer. Barnen verkar 

även, med tanke på fotografierna, väl medvetna om att dessa olika iordnings-

ställda lärmiljöer finns.  

 

Dagsstruktur 

Den kategori som benämns som ‘dagsstruktur’ innehåller fotografier som kan 

kopplas till struktur och rutiner. Fotografierna är tagna på dels lappar i olika 

färger med varsin dag i veckan på, dels en tavla gjord för att tydliggöra vilka 

rum i verksamheten barnen kan leka i under den fria leken, och vilka barn som 

leker var. Lapparna med veckodagarna som barnen fotograferat är upphängda 

vid den plats där så kallade ”morgonmöten” äger rum. Varje morgon när mor-

gonmötet inleds diskuteras det vilken dag det är. Andra fotografier som barnen 

tagit är på en tavla med symboler som står för de olika rummen som finns på 

avdelningen. De barn som vistas på förskolan under dagen är med på tavlan, 

under den symbol som representerar det rummet de leker i. Under den fria le-

ken är det många barn som återvänder till tavlan för att se vilka barn som är i 

vilka rum. Tavlan blev många gånger en plats för att diskutera vilka som lekte 

med varandra, om man kunde byta rum och vilka barn som var på förskolan 

för tillfället. Av antalet fotografier att döma var även tavlan av viktig betydelse 

för barnen. Eftersom detta var en plats där barnen hade möjlighet att själva 

hålla koll på vilka barn som fanns på avdelningen och i vilka rum, skulle det 

även kunna tyda på att tavlan är viktig för dem p.g.a. att det är ett redskap för 

att kunna upprätthålla sociala relationer barnen emellan. 

 

Beskrivningar för inspiration till lek 

Kategorin ‘beskrivningar för inspiration till lek’ innehåller bilder på natur och 

växter samt olika konstruktioner vilka ska inspirera barnen till bygg och kon-

struktion. Dessa bilder är uppsatta på platser där visionen är att de olika bil-

derna ska inspirera till lek och lärande inom specifika områden. De flesta fo-

tografierna inom denna kategori är tagna på bilder som har koppling till bygg 

och konstruktion vilket verkar vara ett viktigt område att visa för andra enligt 
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barnen, liksom fotografierna inom kategorierna ‘leksaker’ och ‘lärmiljöer’ 

också visar. Det finns flest bilder med koppling till bygg och konstruktion upp-

satta på avdelningen vilket gör det rimligt att dra slutsatsen att det av den an-

ledningen är flest fotografier tagna kopplat till just det området.   

 

Kärnkategori 

Fotografierna som barnen på den svenska förskolan tagit visar stor variation 

och representerar den verksamhet så som de medverkande barnen ser den. I 

antal fotografier som barnen på den svenska förskolan tagit är kopplingen till 

leken den främsta gemensamma nämnaren som framträder bland fotografierna, 

vilket är anledningen till att kärnkategorin benämns ‘lek’. Alla ovanstående 

kategorier har en relation till lek och dess betydelse för de medverkande barnen 

i förskolan. Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) är lekens bety-

delse för barns lärande och utveckling av stor vikt. Den undervisning som sker 

i förskolans verksamhet ska vara präglad av lekfullhet och vara lustfylld. Av 

det att döma kan en tolkning vara att barnen lär sig bäst genom lek. Det leder i 

sin tur till att den fysiska verksamheten och det material som finns bör placeras 

på så vis att det inbjuder till lek och därigenom lärande. De tagna fotografierna 

kan tyda på att verksamhetens undervisning sker genom lek och är lustfylld. 

 

5.2 Fotografier från den sydafrikanska förskolan 

Fotografierna som barnen tagit i den sydafrikanska förskolan kategoriserades 

först i 16 kategorier (se bilaga G) och en kärnkategori arbetades fram. För att 

inte hantera och analysera alla 16 kategorier valdes några kategorier bort, dessa 

valdes bort med hänsyn till antal och styrkan i kopplingen till kärnkategorin. 

Tidigt i kodningen visade sig två av kategorierna kunna utnämna sig till kärn-

kategori, de var ’undervisning’ och ’dagstrukturer’. Många av kategorierna är 

kopplande till vad som händer på barnens förskola under en dag och de flesta 

kategorier är relaterade till kunskap och undervisning på olika sätt. Valet av 

kärnkategori föll på ‘Kunskap och Undervisning’ då kategorin dessutom har 

en starkare allmän koppling och styrka i det aktuella styrdokumentet som an-

vänds i verksamheten. Mer om den valda kärnkategorin redovisas längre fram.   

Under tiden som materialet har bearbetats väcktes tankarna kring varför barnen 

tagit de fotografier som de tagit. Barnens instruktioner var att visa deras för-

skola genom fotografier, och resultatet blev främst bilder på enskilda objekt 

inte övergripande foton som visar större delar av miljön. Detta kan såklart bero 
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på nyanser i språk som jag som svensktalande inte lagt märke till eller något 

helt annat.  

Nedan följer en redovisning av de kategorier som har analyserats och arbetats 

med, avslutningsvis lyfts kärnkategorin. 

 

Material kopplat till aktuellt temaområde 

Fotografierna som fick denna kod och hamnade i denna kategori är fotografier 

vars motiv var på det material som byts ut varje termin då de byter temaom-

råde. Under tiden för studien var temat höst och fåglar. Det som barnen foto-

graferat är ett stort träd med gula, orangea och rödaktiga löv som det stod 

’autumn’ på, vilket är engelskans ord för höst. Runt trädet fanns bilder på 

många olika slags fåglar, stora som små, vilka blivit väl fotograferade av bar-

nen i studien. Fotografiernas motiv är pingviner, hönor, även bilder på myror 

fanns kring trädets stam.  

Förutom att barnen fotograferat det som den vuxne satt upp med koppling till 

temat har de även fotograferat det som de själva har gjort. Under temaområdet 

fick barnen själva färglägga bilder av olika fåglar, främst verkliga fåglar men 

även en och annan fantasifågel med självvalda färger och mönster. De färdiga 

alstren som barnen gjort satts upp på klassrumsväggen runt höstträdet, och det 

är det som barnen även valt att fotografera. 

Den här kategorin blev allra mest fotograferad av barnen. Vilket tyder på att 

det är något som barnen finner viktigt. 

Under tiden för temat lär sig barnen om vad fåglar heter, hur de ser ut och hur 

det går till när ett ägg kläcks. Dessa bilder på fåglar som sitter på väggarna 

används dagligen i lektionsliknande situationer då barnen undervisas. Under 

de här tillfällena sitter ofta barnen på sina platser och läraren berättar om, stäl-

ler frågor till och diskuterar med barnen om aktuellt ämne, i det här fallet fåg-

lar. Läraren förklarar att det är viktigt att kunna saker om fåglar då de är viktiga 

i samhället. Många av barnen och läraren hade duntäcken och dunkuddar, en 

del av barnen hade höns hemma och kyckling är en stor källa till föda.  Barnen 

får även själva färglägga och klippa ut fåglar i olika färger, göra fåglar och ägg 

i lera och göra olika stenciler om vad som händer på hösten, vilket även det var 

en del av temaområdet. Detta verkar vara en viktig del för barnen och det visas 

genom det stora antalet fotografier tagna på dessa föremål.  
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Material som används i lärarledda aktiviteter 

Det som är fotograferat i den här kategorin är material som står i lådor uppe på 

olika hyllor. Lådorna som barnen fotograferade var lådor som tillhörde läraren 

och som endast vuxna bestämde över. På hyllan fanns även lärarmaterial i form 

av pärmar och böcker, leksaker som var nya och som endast användes under 

uppsikt eller i samband med någon samling eller lektion. Fotografierna som 

barnen tagit är ofta riktade mot en särskild låda eller ett särskilt ställe i hyllan. 

Hyllorna i den sydafrikanska förskolan innehåller mycket material och många 

saker, men ändå var barnens fotografier tydligt riktade mot ett visst motiv. Det 

syns genom att det valda motivet var centrerat och att barnen hittat vinklar och 

gått så nära de kunde för att fotografera det objekt de ville, någon hämtade 

även en pall att stå på.  

Ett särskilt fotograferat motiv är fyra decimeterhöga, rektangulära lådor i fär-

gerna röd, blå, orange, gul och namnet ”Stellar Term 1”, ”Stellar Term 2” och 

på samma sätt med termin tre och fyra. De olika lådorna togs fram lagom till 

de olika terminerna och varje låda innehåll ett, för barnen, nytt arbetsmaterial. 

Bland förskolans material finns även sex små plastburkar där små figurer i 

olika färger och storlekar ligger samlade och sorterade. Plastburkarna och dess 

innehåll är också ett motiv som barnen fotat mycket. Under min tid i gruppen 

användes dessa flitigt både vid planerade lekstunder där barnen fick sitta vid 

ett bord med ett tilldelat material men även vid samlingar där räknande stod i 

centrum.  

Mycket av det som barnen valt att fotografera från hyllan är sådan det inte vet 

vad det är. Även om de ser lådorna och är mycket medvetna om att de finns så 

är det inte självklart att de vet vad alla lådorna innehåller. Det kan tyda på att 

det är material som brukar vara nytt och spännande för barnen när det används 

och att barnen vet att det brukar bli roligt och spännande när den vuxne plockar 

ned något från hyllan. Det skulle även kunna tyda på att barnen förstår att lå-

dorna är viktiga eftersom de tillhör läraren.   

 

Material som används i samlingen 

Detta material används i samlingen, oftast på morgonen. Barnen har fotogra-

ferat ramsorna/ sångerna de gör, tavlan där de går igenom datum och väder, 

talrad på väggen och andra saker som används under samlingen.  

Det som är mest fotograferat i den här kategorin är vädertavlan. Det är ett åter-

kommande inslag för alla morgonsamlingar. På tavlan finns ord och symboler 

för veckodagens namn, datum, månad, år och dagens väder och temperatur. 
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Varje dag uppdateras tavlan av något barn och om barnet gör det bra fås en 

guldstjärna och har inte barnet de rätta svaren så hjälps gruppen åt tillsammans. 

Barnen har även blivit ombedda att varje dag kolla på/lyssna på/läsa om väder-

prognosen innan de går till förskolan. De barn som har gjort det och skrivit i 

deras böcker får en guldstjärna i pannan och en i boken att visa upp hemma. 

Vädertavlan har blivit rikligt fotograferad av barnen, det tyder på att tavlan är 

ett viktigt inslag för dem. 

Något som också blev rikligt fotograferat är talraden. Det är siffrorna 0-10, 

varje tal finns visat på tre olika sätt. Först är det symbolen för siffran, sedan 

även ordbilden för siffran och längst ner sitter även det antal prickar som talet 

är värt. Talraden används både i morgonsamlingen som en hjälp till att komma 

på dagens datum eller dagens temperatur. Många av dagarna hölls även en 

samling om talraden där barnen fick olika frågor eller uppdrag att utföra med 

hjälp av talraden. Vid dessa tillfällen plockades även en likadan talrad till fram 

som låg utspridd på golvet. Talraden användes även den dagligen och barnen 

får räkna och peka på siffrorna. Ibland gjordes andra matematikövningar då 

siffror, figurer och kort med olika antal prickar skulle paras ihop för att sedan 

läggas i en rad på mattan. De barn som inte lärt sig räkna och para ihop fick gå 

till nummerraden på väggen för att på det viset få hjälp och guidning att klara 

uppgiften. 

 

Personliga platser/fack med mera 

I denna kategori samlas de fotografier med egenskaperna att tillhöra barnen på 

olika sätt, och vara kopplade till ett barn eller till en grupp av barn. Det var 

bland annat fotografier av barnens fack. Namngivna fyrkantiga fack i en stor 

hylla där barnen förvarade sina ryggsäckar och eventuella jackor och mössor. 

Relativt små fack då det sällan behövs mycket ytterkläder, och skorna hade 

barnen på sig, så facken rymde framför allt deras ryggsäck.  

En del fotografier var även tagna på symbolerna för barnens olika lärgrupper. 

Under en del av undervisningen och endera tillfällen under dagen delades bar-

nen i grupper och 5-6 stycken. Namnen och bilderna för dessa grupper var 

bland annat gräshoppa, nyckelpiga och fjäril. Symbolerna för deras grupper 

satt fast på bordet så varje grupp hade ett eget bord och ett antal stolar.  Under 

den tid som barnen sitter vid deras bord, både under lunch och under lektioner, 

har de bestämda platser. På deras stolsryggar finns ett fack i tyg där barnen 

förvarade sina materiallådor. Barnen fotograferade även dessa i studien. Lå-

dorna är personliga så barnens namn står på och innehållet är köpt utav barnens 

föräldrar. Barnen ansvara även för att lådan ska innehålla allt de behöver och 
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att det fylls på om pennorna tar slut. I lådan finns blyertspennor, pennvässare, 

kritor, färgpennor, sax, limstift och suddgummi. 

 

Pussel, böcker, guldstjärnor och klassrumsregler 

Böcker och pussel, guldstjärnor och klassrumsregler är kategorier som barnen 

valt att ta något färre av men som ändå relaterar till den valda kärnkategorin.  

Böcker och pussel är en aktivitet som både används under den fria leken och 

under planerade aktiviteter. Innan lunchen läses varje dag en bok som något 

barn får välja från bokhyllan, om barnen slutför sin uppgift innan resten av 

gruppen är färdiga får de ofta välja ett pussel eller en bok att sysselsätta sig 

med medan de väntar. Böckerna och pusslen används både som ett ”straff” när 

barnen har svårt att fokusera eller koncentrera sig på något de ska göra, och 

som en ”belöning” när de gjort färdigt det de ska göra. Det minimala antalet 

fotografier skulle kunna tyda på att den kluvna anledningen till pussel och 

böckers existens gör att barnen inte ser det som något viktigt och ett material 

som har en så självklar plats i miljön att de inte väljer att fotografera den.  

Guldstjärnorna används som ett bevis på att barnen gjort det de ska och att de 

har gjort det lite bättre än förväntat. Det var ofta samma barn som fick guld-

stjärnor i samband med aktivitet eller en läxa som barnen fått. Jag trodde att 

stjärnorna skulle vara betydligt mer fotograferade än vad de blev, varför de inte 

blev det är svårt att förstå. Det skulle kunna tyda på att det är ett inslag som 

inte är så viktigt för barnen. Eftersom det ofta är samma barn som får varje dag 

så kanske stjärnan inte betyder så mycket eftersom de ändå får den varje dag. 

För ett barn som inte får några stjärnor kanske de heller inte vill fotografera 

dem då det inte är ett viktigt inslag i det barnets förskolan ändå. Det skulle 

även kunna vara så att stjärnorna är så pass förbjudna att barnen inte ville ta ett 

fotografi av dem eller att det är något som inte anses vara ett material tillhö-

rande förskolan, utan snarare ett papper tillhörande läraren. 

 

Kärnkategori 

Kunskap och undervisning har valts som kärnkategori för att det är det som de 

flesta kategorier har en relation till. Kunskapsinlärning är något som värdesätts 

i den sydafrikanska förskolan som studien gjorts i. De barn som kunde svara 

rätt på frågor belönades. Med min vetskap och de nya upptäcker jag fått under 

tiden i den sydafrikanska förskolan börjar jag förstå vikten av det arbetssätt 

och den undervisningstradition som finns där. För att barnen ska ha möjlighet 

senare i livet krävs god disciplin, fina referenser och bra betyg redan från de 
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tidiga åren. Schemat som de följde på förskolan visar också det att en stor del 

av dagen är avsedd för att lära. Utbildning, kunskap och undervisning är även 

kärnbegrepp i styrdokument som de använder sig av. Sydafrika kämpar med 

sitt förflutna på många håll och många av människorna i landet vet att utbild-

ning är en väg ut ur fattigdom, både för ett barn men även för dennes familj. 

Att så många av barnens fotografier är kopplade till utbildningsmaterial tyder 

på att det är viktigt för barnen eller att det är vad deras förskola till störst del 

präglas av. 
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 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

I denna del kommer de båda ländernas fotografier diskuteras tillsammans och 

i relation till den teori som vi lyft tidigare i arbetet. Vi kommer att redovisa de 

kopplingar, likheter och skillnader som vi hittat mellan våra två resultat och 

den tidigare forskningen.  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om vad som kommer till uttryck 

som viktigt i den materiella miljön i en svensk respektive sydafrikansk försko-

lekontext, via barns fotografier. Detta har vi uppnått genom att låta barnen 

själva fotografera materiella ting i sin förskola. För att försöka förstå och närma 

sig en tolkning och möjliga förklaringar till varför barnen tagit de fotografier 

som de gjort, samt skillnaderna i de olika motiven mellan fotografierna i Sve-

rige och i Sydafrika har vi med hjälp av teori och forskning kunnat hitta förslag 

på möjliga anledningar.  

6.1.1 Barnens hantering av lärplattan  

Barnen i studien har gjort medvetna val kring de fotografier de med begräns-

ningar. Som Dockett och Perry (2003) skriver är barn kompetenta att genom-

föra denna typ av studie. Efter de givna instruktionerna kunde barnen utan 

större styrning ta de fotografier de ville och sedan lämna tillbaka lärplattan. 

Både barnen i den svenska förskolan och i den sydafrikanska klarade uppgiften 

med viss motsträvighet mot de regler som sattes upp. Barnen på den sydafri-

kanska förskolan hade ingen, eller väldigt lite erfarenhet av digitala verktyg. 

Några av dem hade ibland fått spela spel eller kolla på film på deras föräldrars 

lärplatta. Med lite stöttning kunde barnen på båda förskolorna utan svårighet 

förmedla sin bild av förskolan och de artefakter som ingår inom dess väggar 

(jfr. Dockett & Perry, 2003). Barnen i den sydafrikanska förskolan lärde sig 

snabbt att hantera lärplattans olika funktioner och hur de kunde se de bilder de 

tagit. Den svenska läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) lyfter vikten av 

att barn utvecklar intresse för t.ex. bilder, däribland digitala, och utvecklar för-

mågan att använda sig av, samtala, tolka och ifrågasätta dessa, vilket inte lyfts 

i den sydafrikanska. Det faktum att de digitala verktygen användes på olika 

sätt i verksamheten på den svenska förskolan och därmed var en naturlig del 

av barnens vardag, till skillnad från användningen på den sydafrikanska för-

skolan, påverkar det skillnaderna i sätt att ta fotografier på den materiella mil-

jön. 
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6.1.2 Fotografiernas olika motiv 

Rogoff (2003) beskriver att det är viktigt att leta efter likheter och mönster 

mellan olika kulturer och att det i sin tur ökar vår förståelse för det som är 

annorlunda. I båda dessa förskolor finns liknande inslag där det kan tolkas som 

att barnen velat visa hur en dag på förskolan ser ur. Det finns fotografier på 

barnens personliga platser där de lägger/hänger sina väskor och andra person-

liga saker. Fotografier av den typen var vanligare i Sydafrika än i Sverige. 

Känslan av ägandeskap är något som visat sig vanligt hos barn som lever i 

utsatta områden (Grace, Walsh & Baird, 2018), en vardag som de sydafri-

kanska barnen kämpar med men som generellt sett inte är ett problem i den 

svenska förskolan. Samma studie (Grace m.fl., 2018) visar att barn i utsatta 

områden ofta knyter starkare band med objekt som finns på förskolan. Det sågs 

i fotografierna från den här studien eftersom barnen i Sydafrika har tagit ma-

joriteten av sina fotografier på enskilda objekt. De har lagt fram en sak, eller 

på annat sätt avskärmat för att få ett fotografi på just det objekt som de vill ta 

kort på. Till skillnad från barnen i Sverige som i högre grad tagit sina fotogra-

fier på lärmiljöer som bildas av flera material och objekt eller fotografier som 

är tagna på ett helt rum. 

6.1.3 Barns ifrågasättande av givna instruktioner 

Något som vi fann intressant under tiden för analys av barnens fotografier var 

hur många bilder som barnen tog som faktiskt inte hörde till studien och som 

var ’regelbrytande’. Barnen från båda förskolorna valde, i olika stor utsträck-

ning, att inte alltid följa våra instruktioner utan självmant handla utifrån egna 

tankar och behov. Majoriteten av fotografierna är tagna på materiella föremål, 

så även om barnen lockats av att ta andra fotografier har de i stor utsträckning 

följt de instruktioner som gett. En skillnad vi kan se i detta resultat är att barnen 

i sydafrikanska förskolan i större utsträckning har valt att gå utom de instrukt-

ioner som getts. Detta är anmärkningsvärt med tanke på den lärardominerade 

undervisning som finns i Sydafrika (Abraham, 2010). Till skillnad från sättet 

att se på undervisning, som Abraham refererar till, har den svenska förskolan 

en läroplan (Skolverket, 2018) som lägger stor vikt vid att undervisningen ska 

ske på så vis att barn ska ges förutsättningar att själva bilda egna uppfattningar 

kring saker och ting, för att utvecklas till medmänniskor som kan tänka kritiskt 

och bilda uppfattningar och ta beslut utifrån det. Utifrån en sådan syn är det 

anmärkningsvärt att inte fler barn från den svenska förskolan ifrågasatte be-

gränsningarna kring vad de skulle fotografera och inte protesterade mot detta.  

I Abrahams (2010) studie framkommer avsaknaden av utveckling av kritiskt 

och kreativt tänkande under lektionstillfällen i Sydafrika. Med detta i åtanke 
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kan det tyda på att de sydafrikanska barnen som deltagit i vår studie ändå har 

utvecklat ett kritiskt och kreativt tänkande eftersom de väljer att gå utanför de 

givna instruktionerna. En annan förklaring till att de valde att ibland frångå 

våra instruktioner kan vara för att de inte ser den av oss som gjorde studien på 

deras förskola som en lärare. Docket & Perry (2003) och Einarsdottir (2005) 

har i deras olika studier visat på hur en vuxens närvaro påverkar barnen till att 

inte ta fotografier av ’förbjudna’ eller ’tabubelagda’ objekt. Ändå har barnen 

från båda förskolorna valt att göra det, om än i begränsad upplaga. Detta trots 

att vi som utförde studien hela tiden var närvarande under fotograferingspro-

cessen. Det kan tyda på att en del av de deltagande barnen inte såg oss som 

vuxna eller som lärare, förskollärare eller pedagoger. Utan att en del av barnen 

istället såg oss som en lekkamrat eller liknande och därför kunde röra sig även 

utanför de givna instruktionerna. 

 

6.1.4 Betydelsen av kunskap och utbildning 

Barnen i Sydafrika har tagit många bilder på objekt som har med kunskap och 

lärande att göra. Utbildning är en viktig del i länder som varit i konflikt och en 

utväg för att vända konflikter (Barrios-Tao, m.fl., 2017). Med den här vet-

skapen finns förståelsen att utbildning är högt prioriterad både med tanke på 

det land och det område som den sydafrikanska förskolan ligger i.  

De sydafrikanska barnens fotografier är riktade främst mot det material som 

används av läraren, det kan tyda på att läraren är en viktig del av förskolan för 

barnen. I Sydafrika har de valt att prioritera lärare och deras utbildning för att 

uppnå en god utbildningskvalité i landet. Läraren beskrivs som en av de största 

faktorerna för en framgångsrik och för att denne ska kunna lära ut måste ele-

verna uppnå en viss disciplin för att ha förmågan att lära. Eleverna beskrivs 

som omotiverade, aggressiva, ansvarslösa och stör sina kompisar (Barrios-Tao 

m.fl., 2017; Maarman m.fl., 2017). Bordsplacering, guldstjärnor och klass-

rumsregler, alla dessa motiv har blivit fotograferade av barnen i Sydafrika. 

Detta finns till för att upprätthålla en ordning och en balans in klassrummet, 

material och verktyg som dessa har även setts och uppmärksammats på andra 

ställen i Sydafrika (jfr. Abraham, 2010). 

Läroplanen för den svenska förskolan beskriver vikten av det lustfyllda läran-

det och att leken är utgångspunkten för lärandet (Skolverket, 2018). Nilsson 

m.fl. (2018) beskriver samma fenomen som Björklund och Palmér (2019), vil-

ket handlar om hur undervisningsbegreppet i förskolan ställer andra krav på 

förskollärares sätt att bedriva verksamhet och komplexiteten i hur undervisning 

ska bedrivas utan att det sker på bekostnad av barns lek. Genom studerandet 
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av de tagna fotografierna är det tydligt att leksaker spelar en central roll för 

barnen. Det innefattar den fria leken, men också den lek vilken sker genom 

planerad undervisning. Teckningarna på skräpmonstren och kycklingarna 

gjorda av kottar är exempel på saker som varit viktiga att visa. Det är ett ex-

empel på målstyrd undervisning som kan tyda på vikten av att leken är medlet 

för att uppnå lärande och utveckling. Det faktum att barnen på den sydafri-

kanska förskolan tagit fotografier där majoriteten av dem är nära förknippade 

med kunskap och undervisning och att barnen på den svenska förskolan tagit 

fotografier där majoriteten av dem är nära förknippade med lek, kan tyda på 

att förskolornas sätt att undervisa, enligt respektive förskolas läroplan, visar 

sig i den materiella miljön. 

 

6.1.5 Lek och leksaker  

Trots det lilla utbudet av leksaker och endast en liten tid under dagen avsatt för 

lek finns det många fotografier på förskolans leksaker tagna av de sydafri-

kanska barnen. Nygjord forskning beskriver att många lärare i Sydafrika, fram-

föra allt i utsatta områden, har bristfällig kunskap om lekens betydelse för barn 

(Aronstam & Braund, 2015; Ogunyemi & Ragpot, 2016). Trots att de sydafri-

kanske barnen har begränsad tillgång till leksakerna har de genom sina foto-

grafier visat att det är av betydelse för dem. Rogoff (2003) menar att det är 

viktigt att inte bara studera olikheter utan att även se det som är lika mellan 

olika kulturer och traditioner. Att lek och leksaker ändå blivit fotograferat av 

barnen i de båda förskolorna kan tyda på att lek är meningsfullt för barnen 

oavsett de förutsättningar som ges för lek under dagen. Lek och leksaker är en 

kategori som barnen i de båda förskolorna valt att fotografera trots olikheterna 

inom kategorin.  

Det svenska sättet att se på lek skiljer sig mot flera andra synsätt som finns i 

andra delar av världen (Izumi-Taylor m.fl, 2010). I en svensk forskning (Nils-

son m.fl., 2018) beskrivs förskolan som en del av livet där leken är något som 

skapar glädje och känsla av trygghet. Fortsatt beskrivs att leken försvinner när 

en vuxen förutbestämmer och planerar en målstyrd aktivitet. Det liknar sättet 

som beskrivs i lpfö18 (Skolverket, 2018) där leken beskrivs vara viktig i sig 

självt och att ett förhållningssätt kring bekräftelsen av lekens betydelse ska fin-

nas i förskolan. Barn ska ges tid och rum för att leka och det ska erbjudas tid 

för både barninitierad lek och lek som initieras av någon i arbetslaget. Izumi-

Taylor m.fl. (2010) jämför olika länders syn på vad som är lek. Det framkom-

mer i studien att det i flera länder är schemalagd tid för lek när det inte sker 

undervisning, ett sätt som används i Sydafrika (Aronstam & Braud, 2015). 

Som Aronstam & Braud (2015) skriver beror lekens komprimerade utrymme 
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på att lärarna har bristfällig kunskap kring lekens betydelse för barns lärande. 

Andelen lärare som saknar behörighet är stor i Sydafrika (Embury, 2019). Med 

anledning av att leken inte har lika stort utrymme i Sydafrika som i Sverige 

kan vi se skillnader i antal fotografier som de båda barngrupperna tagit då bar-

nen i den svenska förskolan tagit mer än dubbelt så många fotografier av lek-

saker som de sydafrikanska barnen gjort.    

 

6.2 Metoddiskussion 

Utgångspunkten i studien var att närma sig barns perspektiv för att få syn på 

deras sätt att uppleva världen. Barns sätt att uppleva och förstå hur den värld 

som de är en del av fungerar påverkar förskolans arbetssätt och innehåll. Utan 

vetskap om hur barnen upplever och ser på det som sker i verksamheten kan 

inte pedagogerna skapa förutsättningar för ett meningsfullt lärande. Fotografi-

erna som barnen tagit vid datainsamlingstillfällena är en möjlig metod att an-

vända för att som vuxen försöka närma sig barns perspektiv. Rasmussen (1999) 

använder sig av barnintervjuer i kombination med barns egentagna fotografier 

för att fördjupa förståelsen av fotografiet och barnets tankar kring dem. Några 

fotografier valdes ut som underlag för intervjun, i syfte att använda fotografi-

erna som utgångspunkt för samtalet. Att kombinera barns egentagna fotogra-

fier med intervjuer hade bidragit med mer kunskap kring barnens perspektiv 

på motiven och tankar kring dem, vilket hade påverkat utgångsläget i analysen 

av fotografierna. 

På den svenska förskolan kunde den av oss som var där använda sig utav de 

lärplattor som fanns tillgängliga på avdelningen som barnen var tillåtna att an-

vända. Det betyder att barnen hade god kännedom om materialet och inte be-

hövde några ytterligare instruktioner om hur fotografierna skulle tas. Detta 

skiljer sig markant i den sydafrikanska förskolan då barnen inte haft samma 

utgångsläge att bekanta sig med verktyget. I den svenska läroplanen (Skolver-

ket, 2018) finns det nedskrivet att barn ska sträva efter att skapa intresse för 

bilder och texter i olika medier, bland annat digitala. Det är inget som vi funnit 

för Grade R i någon av de sydafrikanska dokumenten (Department of Basic 

Education, 2011a, 2012, 2015).  

Barnen har valt ut vad de vill fotografera med hjälp av lärplattan och de givna 

instruktionerna. Vi valde att införa vissa ramar för barnens fotograferande för 

att avgränsa datamaterialet och för att få en riktad utgångspunkt för motiven. 

Valet föll på att fotografierna skulle tas på materiella ting i förskolans inom-

husmiljö och därför blev instruktionerna att barnen inte fick ta några fotogra-

fier på andra barn eller vuxna och inte heller utomhus. Detta kan ha påverkat 
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det resultat vi uppnått i studien genom att barnen blev begränsade och att vi 

som utförde studien påverkade barnen i vad de ville uttrycka för oss genom 

deras fotografier. Vi valde att vi som utförde studien hela tiden var närvarande 

under tiden som barnen fotograferade. Detta för att både kunna vara behjälp-

liga vid eventuella problem med lärplattorna eller andra konflikter som kan 

uppstå, men även för att se till att barnen följde de givna instruktionerna (jfr. 

Dockett & Perry, 2003; Einarsdottir, 2005) 

Det empiriska materialet, barnens fotografier, är det som fört arbetet framåt, 

och det material som funnits för att styra arbetet. Barnen fick inga instruktioner 

om en bestämd tidsbegränsning utan fick själva bestämma när de ansåg sig 

färdiga med uppgiften. Att låta barnen utföra denna uppgift gör det menings-

fullt för dem att delta och det ger dem en känsla av att vara kompetenta 

(Rasmussen, 1999). En del av barnen var ivriga att flertalet gånger få delta i 

fotograferingen, särskilt ett barn som varje gång ett datainsamlingstillfälle 

skulle äga rum, frågade om hen fick vara med på dagens fotografering. För att 

få ett bredare resultat i studien hade dock beslut tagits att varje barn endast fick 

delta i studien vid ett tillfälle. 

 

6.3 Etisk kritisk diskussion 

Under tiden för bearbetning och analys av vår studie har vi uppmärksammat 

vissa etiska brister. I vår studie har inte samtycke från vårdnadshavare samlats 

in, varken i Sverige eller i Sydafrika, vilket hade behövts göras för att kunna 

bedriva en studie som denna. Detta är något som vi numer har vetskap kring 

och som vi kommer att göra i eventuella framtida studier. Ett dokument med 

information om studiens syfte, innehåll och tillvägagångsätt borde ha skickats 

ut till respektive barns vårdnadshavare för påskrift. Endast de barn som har ett 

påskrivet papper från deras vårdnadshavare hade sedan fått delta i studien och 

endast dessa barns resultat skulle ha redovisats och analyserats. Vid hantering 

av känsliga personuppgifter ska ett informerat samtycke samlas in och godkän-

nas vid en etikprövning (Vetenskapsrådet, 2017). Vår studie har hanterat vissa 

känsliga personuppgifter då vi låtit barnen själva ta fotografierna och därmed 

inte helt kunnat styra över vad som blivit fotograferat, däremot har inget infor-

merat samtycket samlats in från barnens vårdnadshavare, vilket borde ha 

gjorts.  

I samråd med ordförande i forskningsetiska kommittén valde vi att plocka bort 

fotografierna ur arbetet och istället beskriva fotografierna barnen tagit med ord. 

Detta har gjorts med hänsyn till barnens identitet och brist på samtycke från 

deras vårdnadshavare. I vår studie har barnen endast givits information 
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muntligt under undersökningstillfällena om att de när som helst kan avbryta 

aktiviteten för att ansluta till resten av gruppen och istället delta i lek. De har 

även blivit informerade om att de fotografier som de tar är till en uppgift som 

vi har i vår skola i Sverige, på universitetet. Bara de barn som frivilligt ville 

delta i studien var med, övriga barn befann sig med övriga vuxna på förskolan 

och var inte under några omständigheter tvungna att delta. Trots detta är bristen 

på skriftligt samtycke från barnens vårdnadshavare en stor brist som denna 

studie har. Det är något som måste samlas in för att en studie ska vara etiskt 

korrekt.  

Vi anser att studien har gjorts med hänsyn till deltagarna och att ingen kommit 

till skada varken fysiskt eller psykiskt under tiden för studien. Vetenskapsrådet 

(2017) beskriver att forskning endast får utföras om den inte skadar eller krän-

ker deltagarna och om den utförs med respekt för människovärdet. Vi har tolkat 

att barnen som varit med i studien har uppskattat deltagandet och tyckt att det 

varit roligt. Många barn vill delta efter att ha pratat med kompisar om vad som 

skett under studien och några ville även delta fler än en gång. 

 

6.4      Slutsats 

Fotografierna som barnen tagit från respektive förskola skiljer sig på många 

sätt men har även vissa likheter. Ett övergripande tema bland motiven som 

barnen i den svenska förskolan tagit är lek. Det kan tyda på att den svenska 

läroplanen tydligt beskriver lekens betydelse för barns utveckling och att det 

därför är en stor del av barnens vardag på förskolan. Temat bland motiven som 

barnen tagit i den sydafrikanska förskolan är starkt sammankopplade med den 

undervisning som bedrevs. Även här kan vi se kopplingar som tyder på att 

fotografierna står i relation till de aktuella styrdokumenten och vikten av att 

fullfölja sin utbildning i ett land präglat av orättvisor och fattigdom.  

En till intressant upptäckt som vi såg var att sättet att ta fotografierna på skiljer 

sig mellan de båda barngrupperna. Fotografierna från den svenska förskolan 

har i större utsträckning överblicksbilder på rum eller miljöer medan fotogra-

fierna från den sydafrikanska förskolan till större del är tagna nära materialet 

och på ett enskilt objekt. Detta kan vara ett tecken på att barnen i den svenska 

förskolan i större utsträckning använt sig mer av en lärplatta tidigare, till skill-

nad från barnen i den sydafrikanska förskolan där många använde lärplattan 

för första gången.  
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6.5 Förslag på fortsatt forskning 

För att få ett bredare resultat vore det intressant att utföra denna studie i fler 

förskolor än de som använts i denna studie. Vad skulle andra förskolor få för 

resultat, och vad är det som påverkar resultatet? Skulle det gå att dra en slutsats 

av vad barn i Sverige väljer att fotografera som en kulturell aspekt? 
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BILAGOR 

Bilaga A 

 

INFORMATION FÖR DELTAGANDE I 

FORSKNING 
 
Du är inbjuden att delta  

 

Du är inbjuden att delta i ett forskningsprojekt, titlad ”Barns kulturella repre-

sentation: bilder från Sydafrika och Sverige”.  

 

Det här projektet genomförs av oss, Hanna Engels och Victoria Alvarsson, 

som en del i en kanditatuppsats för Förskollärarprogrammet på Karlstad Uni-

versitet, under handledning av Professor Valerie Margrain, Karlstad Univer-

sitet. 

 

Projektbeskrivning 

 

Projektet handlar om vad barn vill förmedla från sin egen kultur. Förmedlan-

det kommer att ske genom bilder som barnen själva tar med en lärplatta, al-

ternativt att jag hjälper barnen, om barnen signalerar att de vill att denne ska 

ta bilden, t.ex. på en teckning de skapat. Motiven på fotografierna kommer 

endast att vara artefakter, t.ex. bilder på föremål i förskolan, miljöer eller en 

teckning av en leksak. 

 

Forskningen kommer att bli en komparativ studie mellan en förskola i Sydaf-

rika och en i Sverige. Projektet kommer att utföras av oss, Hanna Engels och 

Victoria Alvarsson, där Hanna kommer att samla in datamaterial i Sverige, 

och Victoria i Sydafrika.  

 

Hur kommer informationen jag ges hanteras? 

 

Det insamlade materialet (fotografierna) kommer att användas i en kandidat-

uppsats på Karlstads universitet. Fotografierna kommer att behandlas av oss, 

Hanna Engels och Victoria Alvarsson samt handledare Valerie Margrain. 

Några fotografier kommer även att publiceras i uppsatsen.  

 

Hur kommer projektet att genomföras?  

 

Projektet kommer att introduceras för barnen genom de två svenska karaktä-

rerna, Pettson och Findus. Karaktärernas ska vara ett medel för att få barnen 

intresserade av projektet. Barnen kommer att få bekanta sig med karaktärerna 

innan projektet startar för att möjliggöra relationsskapandet till både karaktä-

rerna och mig som utför studien, som är en förutsättning för projektet. En 



Barns representation av sin materiella närmiljö  Victoria Alvarsson & Hanna Engels 

48 

 

barnbok som utspelar sig i/handlar om Sydafrika kommer att läsas om, för 

barnen i Sverige, för att skapa ytterligare intresse för det egna delgivandet av 

vad de t.ex. leker med eller var de tycker om att vara. Pettson, ägare till kat-

ten Findus, kommer att följa barnen på förskolan i Sverige, som en hand-

docka. Dockan kommer att ställa frågor till barnen för att hjälpa dem att hitta 

motiv för deras fotografier. Exempel skulle kunna vara ”Kan du ta en bild på 

var du gillar att leka?” eller ”Kan du rita en bild på leksaken som du brukar 

leka mest med?”. 

 

Fotografierna som tas kommer av oss båda som utför studien att analyseras 

för att få en bild av hur barn uttrycker sin egen kultur. Alla fotografier kom-

mer att kategoriseras efter temaområden, som t.ex. ”leksaker”, ”kläder”, ”in-

redning” eller ”mat”. Inom de olika temaområdena kommer bilderna från de 

båda förskolorna att analyseras, utifrån kulturella likheter och skillnader.   

 

Vem genomför projektet? 

 

Hanna Engels  

E-post: hannenge100@kau.student.se 

Tel. nr.; 073- 8125491 

 

Victoria Alvarsson  

E-post: victalva101@kau.student.se 

Tel. nr.: 073-8483683 

 

Professor Valerie Margrain 

E-post: valerie.margrain@kau.se 
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Bilaga B 

 
INFORMATION TO PARTICIPANTS INVOLVED IN RE-
SEARCH 
 
 

You are invited to participate 

 
You are invited to participate in a research project entitled “Children’s Cultural Repre-
sentation: Images from South Africa and Sweden’. 
 
This project is being conducted by a student researcher, Victoria Alvarsson and 
Hanna Engels, as part of a bachelor thesis in Teachers Education for early years at 
Karlstad University, Sweden, under the supervision of Professor Valerie Margrain, 
Karlstad University. 
 
 
Project explanation 

 
The project is about what images children want to share from their own culture. The 
sharing will be made from photographs taken by the children themselves with a tablet, 
or things that they indicate that they would like the student teacher to take a photo-
graphs of, for example their artwork. The subject of  the photographs will only be arte-
facts, for example pictures of items in the pre-school environment or a drawing of a 
toy.  
 
The research is going to be a comparative study between a preschool in South Africa 
and one in Sweden. For this project there are two researchers, Victoria Alvarsson is 
going to be in South Africa and Hanna Engels in Sweden. The images from both early 
childhood educations will be compared and analysed together.    
 
 
How will the information I give be used? 

 
The information (photographs) will be used in a bachelor thesis at Karlstad University. 
The pictures will be shared between both researchers, Victoria Alvarsson and Hanna 
Engels and the supervisor Valerie Margrain. Some photographs might also be pub-
lished in the thesis.  
 
 
How will this project be conducted? 

 
 
The project will be introduced to the children with two Swedish characters, Pettson 
and Findus. The characters will help the children to get interested in the project. The 
children will get used to the characters and be able to create a good relationship with 
them and also to the student teacher researcher before the project will start. Findus, 
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who is a cat, will follow the children in South Africa as a hand puppet. The puppet will 
ask them questions to help them find motives for their photographs. For example, 
“’Can you take a picture of where you´d like to play?”, “Can you draw a picture of the 
toy that you play the most with?”.  
 
The children will borrow a tablet from the student teacher and are free to take photo-
graphs of the things in their centre or their own painted pictures of things. The photo-
graphs will only be shared with the other researcher, together we´ll analyse them to 
get a view of how children represent their own culture. All the photographs will be cat-
egorized in groups, for example “toys”, “clothing”, “interior” or “food”. In these different 
categories we´ll look for cultural similarities and differences between the two sets of 
photographs.  
 
 

 
Who is conducting the study? 

 
Victoria Alvarsson 
victalva101@kau.student.se 
 
Hanna Engels 
hannenge100@kau.student.se 
 
Professor Valerie Margrain 
valerie.margrain@kau.se  
 

 

 

  

mailto:victalva101@kau.student.se
mailto:hannenge100@kau.student.se
mailto:valerie.margrain@kau.se
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Bilaga C 

Samtyckesblankett  

Samtycke till att delta i studien:  

Barns kulturella representation: bilder från Sydafrika och 
Sverige 
 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan av-
bryta mitt deltagande i studien utan att ange något skäl.  

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och 
godkänner att Karlstads universitet behandlar mina personuppgifter i enlig-
het med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.  

 

................................................  

Underskrift  

................................................                     

........................................................................  

Namnförtydligande                                       Ort och datum  

 

 

 

 

 

Hanna Engels  

E-post: hannenge100@kau.student.se 

Tel. nr.: 073- 8125491 

 

Victoria Alvarsson  

E-post: victalva101@kau.student.se 

Tel. nr.: 073-8483683 

 

Valerie Margrain, Professor i pedagogiskt arbete 

E-post: valerie.margrain@kau.se 

mailto:valerie.margrain@kau.se
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Bilaga D 

 
CONSENT FORM FOR PARTICIPANTS IN-
VOLVED IN RESEARCH 
 
INFORMATION TO PARTICIPANTS: 
We would like to invite you to be a part of a study about “Children’s Cultural Representation: 
Images from South Africa and Sweden’. 
 
 
CERTIFICATION BY PARTICIPANT 
 
I, [write name] …………………………………………………. 
 
of [write city] ……………………………………………….. 
 
certify that I am at least 18 years old and that I am giving my consent to participate in the re-
search: 
“Children´s everyday life in a pre-school in South Africa and in Sweden” being conducted at 
Karlstad University by: Victoria Alvarsson and Hanna Engels. 
 
 
I certify that the objectives of the study, together with any risks associated with the procedures 
to be carried out in the research, I know that the participation is optionally and that I at any 
point can end my participant in the research. It has been fully explained to me by: 
 
Victoria Alvarsson 
 
 
 
I certify that I have had the opportunity to have any questions answered and that I understand 
that I can withdraw from this study at any time and that this withdrawal will not jeopardise me 
in any way. 
 
 
I have been informed that the information I provide will be kept confidential. 
 
Signed:……………………………………………………………………………………. 
 
Date:………………………………………………………………………………………. 
 
 
Any queries about your participation in this project may be directed to the researcher: 
 
Victoria Alvarsson  
Phone: +46 73 84 83 683 
E-mail: victalva101@kau.student.se 
 
Hanna Engels 
Phone: +46 73 812 54 91 
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E-mail: hannenge100@kau.student.se 
 
Supervisor 
Professor Valerie Margrain 
E-mail: valerie.margrain@kau.se 
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Bilaga F 

 

Beskrivning av samskrivningsprocessen 

Det här arbetet är framskrivet av både Hanna Engels och Victoria Alvarsson. 

Båda vi studenter har varit delaktiga under processen men skrivit varsina delar 

och gjort varsin datainsamling på två olika förskolor. En av oss, Hanna, gjorde 

sin datainsamling på en förskola i Sverige medan den andra av oss, Victoria, 

gjorde den på en förskola i Sydafrika. Efter insamlandet av data genomfördes 

en kategorisering av bilderna enskilt.  

Inledning, syfte och frågeställningar skrevs tillsammans för att ha en röd tråd 

och en samstämmighet i arbetet. Därefter började vi på olika håll söka efter 

relevant tidigare forskning och litteratur. De artiklar och den litteratur som hit-

tats har först muntligt delgetts till den andra parten för att sedan läsas av denne 

om båda ansåg att det var relevant för uppsatsens innehåll.  

I författandet av texten har vi delat upp arbetet i sektioner då vi skrev på varsitt 

håll, men hela tiden i diskussion med varandra. Texten lästes och omarbetades 

senare tillsammans för att få en sammanhängande text och kontrollera att inget 

saknades eller skrivits fel. 

De olika förskolornas data har behandlats enskilt av den av oss om varit i re-

spektive land. Efter att den slutgiltiga kärnkategorin satts, materialet blivit mät-

tat och ett tema för varje förskola utarbetats har dessa resultat satts i diskussion 

till varandra för att möjliggöra en jämförelse. 

Genom hela arbetet har det förts regelbunden dialog mellan oss båda om bland 

annat datainsamlingen, textupplägg, vad som är relevant i förhållande till syfte 

och frågeställning samt val av forskning och litteratur.  

  



Barns representation av sin materiella närmiljö  Victoria Alvarsson & Hanna Engels 

55 

 

Bilaga G 

Sverige 

Pedagogisk dokumentation 19 

Barns egna kreationer 29 

Material- ej fri tillgång 2 

Kläder 9 

Leksaker 42 

Lärmiljöer 16 

Bord, stolar & soffa 13 

Köksutrustning/vitvaror 5 

Föremål i ”hemtrevligt” syfte 11 

Beskrivningar för inspiration till lek 8 

Dagsstruktur 17 

Oklart motiv 6 

Övrigt- dörrar, golv tak ex.  9 

 

Sydafrika 

Tagna genom fönstret 9 

Toalett 5 

Findus 6 

Pussel+Böcker 5 

Leksaker som används vid fri lek 19 

Material kopplat till aktuellt temaområde 33 

Material som används i lärarinitierade aktiviteter 12 

Material som används i samlingen 31 

Fotografier som ej går att tyda 15 

Personliga platser/fack med mera 21 

Present från VFU elev dagen innan 10 

Leksaker som läraren tar fram 2 
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Guldstjärnor 2 

Fotografi på klassrumsreglerna 2 

Överblicksbilder miljö 3 

Övrigt 11 

  

 


