
 

 

MEDIELEK 
DIGGAA MUN DIGIMATKAA - DIGGA MIN DIGIRESA -
UTVECKLINGSPROJEKTET HAR GJORT STÖDMATERIAL 
OM MEDIELEK, SOM STÖDER BARNETS DELAKTIGHET I 
MEDIAPEDAGOGIK. MEDIALEK BASERAR PÅ IDE OM 
BARNETS EGET MEDIA. 

MEDIELEK 

MEDIELEKENS HISTORIA 

Medieleken började hösten 2006 i Kantvikin päiväkoti i Kyrkslätt, när barnträdgårdslärarna 

Sointu Castren och Päivi Palmu tog med sig kameror till skogsutflykter med barn och började 

fotografera enligt medielekens regler skapade av medieartist Markus Renvall. 

Åren 2008–2011 var medieleken med i Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt för inlär-

ningsmiljöerna. Målet har varit att göra medielek till en mediepedagogisk modell som kan 

utnyttjas på riksomfattande nivå. 

MEDIEKRITISK, BARNCENTRERAD MEDIEPEDAGOGIK 

I medielek är det fråga om produktion av barnets egen media, om lek med bild och röst. Me-

dielek är mediefostran där barnet skapar egen estetik - sitt sätt att observera omgivningen - 

och lär sig därmed att förhålla sig kritiskt till den bildvärld som media erbjuder. 

ETT SAMHÄLLELIGT UTVECKLLINGSPROJEKT 

Medieleken har uppstått från behovet av att utveckla mediepedagogik att svara på utma-

ningarna i dagens media. Medieleken började i Kyrkslätt i Kantvikin päiväkoti hösten 2006. 

Från hösten 2008 till år 2011 har den varit en del av utvecklingsprojektet för inlärningsmiljö-

erna, vilket Utbildningsstyrelsen stött. 

MEDIEKONST SOM PEDAGOGISK KÄLLA 

Medieleken grundar sig på tillämpning av medieartist Markus Renvalls närmedia-modell och 

metoder som letts från mediekonst i barncentrerad pedagogik. Barnen ges möjligheter att 

skapa egen media och granska sitt eget sätt att uppfatta världen – i stället för att utgå från 

granskning av innehållet och strukturer i den media som redan finns. 

Medieleken tar modell av mediekonstens arbetssätt, ändrar dem till pedagogiska redskap 

och gör å andra sidan konst av pedagogiken. 



 

 

EN ALLMÄNPEDAGOGISK METOD 

Mångsidigheten av arbetssätt som används gör medieleken också till en allmänpedagogisk 

metod utöver en mediepedagogisk metod. Fotografering och inspelning är redskap för in-

formation och undersökning på vilket ämnesområde som helst. När barnen producerar me-

dia, lär de sig samtidigt målinriktat grupparbete, blir vana vid att planera och bära det an-

svar som deras egen roll innebär. 

Medielek kan utnyttjas också som redskap för produktion av material inom pedagogisk do-

kumentering och analys. 

VAD ÄR GRUNDTANKEN I MEDIELEK? 

Medielek är mediepedagogik där barnet ges redskap att med hjälp av en vuxen producera 

egen media och genom att via görandet lära sig kritisk medieläsning. 

Medielek skiljer sig från de pedagogiska metoder där utgångspunkten är granskning av me-

dia som finns. I medieleken möter barnet media från sina egna utgångspunkter. När barnet 

övar att producera bild och ljud hittar det sitt eget sätt att observera omgivningen. När bar-

net förstår hur media har gjorts är det enklare för barnet att filtrera modellerna, som finns i 

program- och reklamutbudet som riktas till barnet, vilka ofta är våldsamma och till sina 

etiska och estetiska värden tvivelaktiga. 

I medielek kombineras barncentrerad pedagogik och mediekonst. I den verkställs mediepe-

dagogik som social konst i barnens gemensamma görande och delning. Eftersom medie-

leken handlar om lärande tillsammans och inlärning genom erfarenhet, är den en lämplig 

metod i all pedagogik. I metoden förbättras samtidigt barnens abstrakta och analytiska ob-

servationsförmåga, sociala färdigheter och mångsidiga färdigheter för målinriktad lärande. 

CENTRALA PRINCIPER I MEDIELEK 

Estetik är ett sätt med vilket människan ser världen. Den estetiska förståelsen leder barnet 

när det tar modell av sin miljö, bygger en bild på världen. 

MEDIEKONST I PEDAGOGIKEN 

Medielek är tillämpad samhällskonst i pedagogikens tjänst. Från konstens metoder har man 

sökt lösningar för pedagogikens och undervisningens behov. Medieleken skapar pedago-

giska metoder och undervisningsmetoder på basis av konstens arbetssätt. Å andra sidan om-

formar den pedagogiska händelser till konst. 

  



 

 

BARNETS EGEN MEDIA 

Barnets egen media handlar om att skapa barnets egen verklighet. I egen media granskar 

barnet sig själv och sin omgivning, den egna relationen till världen. Media som produceras 

på det här sättet är mer än att spara det som ses med kamera. Det är också fråga om bety-

delser som man hittat tillsammans och delat. 

Media handlar om att förmedla information, det utrymme och den praxis där information 

rör sig. Innehållen i media ändrar innehållen i att vara tillsammans. Barnens egen media be-

tyder den bild av verkligheten som de själv producerat. Det här är medielekens kärnhän-

delse, det egna mediets betydelse som världsbildens byggmaterial. Egen media skapas ge-

nom att göra själv, genom material som barnen producerat själv och genom att uppleva 

materialet tillsammans. Barnens bilder och röst, framläggande av dem i olika former är syn-

liga slutprodukter av mediet i fråga. 

En annan, mer omfattande och tyst påverkande del av eget media består av att göra saker 

tillsammans. När man tittar på bilderna tillsammans och delar upplevelser sker barnets soci-

ala födelse. Barnet utvecklar sin sociala självbild, när var och en i sin tur i andras ögon blir 

synlig precis genom sitt eget uttryck. I sitt media granskar barnet sig själv och sin omgivning, 

den egna relationen till världen. Detta blir synligt i den delade kommunikationen som i me-

dieleken får sitt innehåll från de tankar och frågor barnen hittat. 

Egen media handlar om att överföra barnens värld och sätt att uppleva till en mer begrepps-

lig, visuell uttrycksnivå som också vuxna kan se. Den värld, som hittills har levt i barnens lek, 

hemliga platser, i kommunikation och humor mellan barn, får nu ett nytt värde. Medielek 

ger utrymme för den. 

BARNETS EGEN ESTETIK 

I medielek undersöker mediepedagogiken barnets eget estetiska tänkande i stället för den 

mediekultur som råder. Bildupptagning och visning av tagningar utgår från barnets egen 

estetiska åsikt. Att barnet själv observerar är grunden för en kritisk medierelation. 

Medielek är en speciell form av mediepedagogik. I stället för att granska den rådande medi-

ekulturen är grundtanken att känna igen det estetiska - inte att göra mediet omkring utan 

barnets eget estetiska tänkande synligt. I medieleken utgår bildupptagningen och visningen 

av det som observerats från barnets egen estetiska åsikt, de behov att uttrycka sig som upp-

stått med anledning av åsikten. Att barnet själv observerar är grunden för en kritisk medie-

relation. 



 

 

Förståelsen för det estetiska är kärnan av skapandet av kultur och därför också nyckeln till 

att lära sig om kultur. Media ändrar vår uppfattning om världen genom att ändra våra este-

tiska värden. Barnets egen estetik, det egna kritiska greppet om medievärlden är medie-

lekens kärnbetydelse 

BARNCENTRERING 

Barnets bilder berättar hur barnet ser världen. Det centralaste i medieleken är således att 

barnet blir synligt - för sig själv, i gruppen och som grupp, för vuxna, för omgivningen. I barn-

centrerad verksamhet är barnets uttryck ett värde i sig och barnets sätt att vara aktiv ut-

gångspunkten för barnets egen tillvaro och lärande. Barncentrerad verksamhet handlar om 

att vara barn och lära sig med stöd av en vuxen. 

I barncentrerad verksamhet lyssnar man på barnet och är närvarande som vuxen. Barnets 

frihet att uttrycka sig uppstår i den vuxna, i förhållande till den vuxna och med den vuxnas 

kontinuerliga hjälp. Medielek kan uppstå endast när man utgår från barnets perspektiv. Me-

dielek inleds när barnet får ett medieredskap och frihet att leka med media. Genom red-

skapet ser barnet världen och bilden. Efter fotograferingen tittar den vuxna på materialet 

tillsammans med barnen. I medielek möjliggör och handleder den vuxna leken men leker 

också jämställt med barnen. 

BARNET OCH KAMERAN 

KAMERAN I BARNETS HAND 

Medieleken börjar när en vuxen ger barnet en kamera. Samtidigt får barnet anvisningar för 

fotografering och bekantar sig med medielekens regler. För att lära sig kamerans funktioner 

och fotografering behöver barnet den vuxnas hjälp. 

I gruppen får varje barn i sin tur kameran för granskning. I medieleken sker det på ett speci-

ellt sätt. Uppgiften är att observera hur kameran känns, hur mycket den väger, hur den ser 

ut och hur den doftar. Barnet rör kameran, testar hur den känns och väger den: hur känns 

det att få en kamera i handen? Barnen bekantar sig med kameran, lär sig att använda den 

och vänjer sig vid fotograferingens regler. 

Att få en kamera (eller en surfplatta) i handen är en viktig stund för barnet. Barnet kommer 

att bära ansvaret själv och blir uppskattat i och med det. Som ett tecken på det här fästs ka-

merans rem kring barnets handled. 

Vad bra barnet uppfattar hur kameran hanteras! Den första bilden kan vara avgörande med 

tanke på barnets blivande intresse. Därför visar den vuxna konkret hur en bild verkligen 

uppstår. 



 

 

BARNETS BLICK 

När barnet tittar med kameran söker det sitt eget sätt att observera, hittar nya betydelser 

omkring sig och skapar på så sätt sin egen medieverklighet. Fotograferingen avslöjar hur an-

norlunda världen ser ut med barnets ögon, vid vilka saker barnet fäster sin uppmärksamhet, 

hur det kommer till uttryck. 

I medieleken skapas något nytt i den stund när barnet trycker på knappen och självständigt, 

på sitt eget sätt, tar en bild av objektet barnet valt själv. Fotografering öppnar för barnet di-

mensioner som inte är kända från förut. Såsom barnet skulle få nya ögon och en ny värld. 

Barnet har en förmåga att bli överraskad över det hur den bekanta omgivningen ser ut som 

granskade objekt i en begränsad horisont. 

När barnet observerar, är hen noggrant och uppfattar mycket. Kameran lyfter fram detaljer 

från bakgrunden, landskapet lever i barnets blick och samtidigt blir den djupare på abstrakt 

nivå. Barnet hittar nya betydelser i det som ses och bygger på det sättet världen till sin egen. 

Barnets kunskap i fotografering är en del av de nya sakerna som uppstår. Om bilden är otyd-

lig eller annars inte motsvarar den vuxnas uppfattning om en lyckad bild, är den desto mer 

just barnets bild. Medielekens idé är att barnet söker sitt eget sätt att observera. Avsikten är 

inte att barnet lär sig att upprepa de bildupptagningsmodeller som redan finns. 

BILDUPPTAGARENS SJÄLVSTÄNDIGHET 

Att den som tar bilder får koncentrera sig och uttrycka sig fritt är viktigt. Andra barn i grup-

pen väntar på sin egen tur utan att ingripa i andras bildupptagning. Också den vuxna iakttar 

samma regel. Den vuxnas uppgift är att hjälpa utan att ingripa i innehållet. 

När kameran tas till platsen enligt medielekens regler, skyddar reglerna barnet, tryggar att 

barnet ses. Barnet får i lugn och ro koncentrera sig på sin egen verksamhet och vet sina 

egna rättigheter. Längdregeln av tagningarna skyddar barnets eget uttryck. Just när barnet 

räknar, märker hen friheten av det egna beslutsfattandet. Och barnet ensam är den som har 

rätt att räkna. Därför är även viljan att hjälpa barnet genom att räkna själv i strid med denna 

självständighet: om barnet får hjälp, skulle hen avstå från sin egen absoluta tidshantering. 

Regeln ger barnet en självständighet i vilken en vuxen och de andra medlemmarna i grup-

pen inte kan ingripa. 

I den här trygga sociala självstyrelsen skapar barnet sitt eget sätt att se. Att barnet får an-

vända teknik är således ett tillstånd att se med egna ögon och uttrycka det som ses. Att rikta 

kameran och trycka på knappen gränsar från verkligheten den syn som är enhetlig med bar-

nets blick – med alla brister som barnet själv bäst märker och som hjälper barnet att ta föl-

jande bilder – inspirerar att öva. Upprepning medför säkerhet. Med hjälp av tekniken och 

skyddad av reglerna kan var och en ta bilder. 



 

 

Bildupptagaren har också tillstånd att inte alls ta bilder. Alltid vill barnet inte fotografera el-

ler bli fotograferat. Till lekens frihet hör tillstånd att delta eller inte delta. 

För vuxna kan fotograferarens oberoende vara en motstridig utmaning. Vad är viktigare: att 

den vuxna med eget deltagande säkrar att fotograferingen lyckas eller att filmarens själv-

ständighet bevaras även om det finns risk för att misslyckas? Vad menas egentligen med 

lyckade bilder? 

BARNGRUPPEN TAR BILDER 

Barngruppen som tar bilder är medielekens utgångspunkt. Den vuxna ger de ramar inom 

vilka barnet beslutar om innehållet. Filmarens roll flyttas turvis från ett barn till ett annat. 

Var och en överlåter kameran till följande barn och vid behov upprepas bruksanvisningarna. 

Att handleda bildupptagning i barngruppen är en grundläggande kunskap i medielekspeda-

gogiken. Med sin närvaro understöder den vuxna varje barns självständighet och kunnande. 

Den vuxna svarar för anvisningarna för fotograferingen, säger tagningarnas längd och antal, 

eventuellt också var och vad man fotograferar. Enligt fotograferingsanvisningen för medie-

leken inspelar varje barn i gruppen ett överenskommet antal 6-10 sekunders tagningar. Bar-

net mäter videons längd genom att räkna till sex samtidigt när inspelningen pågår. På det 

här sättet gränsar den vuxna ramen för inspelningen, men berättar inte hurdana bilderna 

ska vara. 

Alla ser varandra i filmarens roll som turvis överförs från ett barn till annat. Varje bilduppta-

gare överlåter kameran till följande barn och vid behov upprepas bruksanvisningarna. På det 

här sättet får varje barn i tur och ordning kameran. Barnet har då rätt till fullständig ro och 

frihet att spela in på sitt eget sätt. 

ATT TITTA PÅ TAGNINGARNA 

Man tittar på tagningarna tillsammans med gruppen så fort som möjligt efter fotografering 

eller inspelning. Det här skapar en för medieleken typisk responscirkel där de val som barnet 

för en stund sedan självständigt gjorde får en gemensam betydelse i och med den delade 

upplevelsen. 

Enligt medielekens regler tittar man på tagningen så fort som möjligt efter fotografering. Att 

på det här sättet komma tillbaka till tagningarna är en väsentlig del av medielekens pedago-

gik. 

Att titta på tagningarna skapar en för medieleken typisk responscirkel där de val som barnet 

för en stund sedan självständigt gjorde får en gemensam betydelse i och med den delade 

upplevelsen. Responscirkeln är en funktionell idé som barnen snabbt lär sig. I cirkeln stärks 



 

 

barnens självständiga lärande, när man ännu minns bildupptagningssituationen. Vid tittan-

det uppfattar barnet produktionen av media som en processhelhet. 

Oftast trivs barnen inför sina bilder. Enligt reglerna föds av materialet, som producerats som 

korta tagningar, en till sin rytm och längd lämplig video eller diapresentation. Barnet ser 

också gärna sina egna bilder och delar känslor i anslutning till dem med andra. Tillsammans 

jämför man, blir ivriga, överraskade och är nyfikna. 

Barnen har också sina egna sätt att vara inför sina bilder - det betyder inte alltid att man sit-

ter framför skärmen, inte ens att man kommer inför bilderna. Ändå har barnen sin egen spe-

cifika kunskap att skapa intern samhörighet och dela erfarenheter. Av vuxna krävs känslig-

het i fråga om det när det är bra att lära sig att samlas tillsammans och när barnet behöver 

mer utrymme för sig själv. 

Regeln att titta på tagningarna skapar en helhet som börjar från att gruppen tar bilder och 

slutar vid den gemensamma upplevelsen man delar. 

Pedagogen använder i den här medielekens basmodell en mediepedagogisk och samtidigt 

mediekonstnärlig händelse som på ett kreativt sätt kan användas som arbetsredskap i 

undervisningssyfte på nästan vilket livsområde som helst. Den här upplevelsen blir snabbt 

kraftigare, när man ser hur produktionen av egen media inverkar på barnen. 

MEDIELEKENS REGLER 

MEDIELEKEN BÖRJAR MED REGLERNA 

Medielekens regler uppmanar till att ge barnen en kamera. De förmedlar värderingen att 

medieredskap tillhör barnen. 

Reglerna är också ett svar på den vuxnas fråga vad man ska göra med barnets förhållande 

till medier? Att ge kameran till barnet är att ge inlärningsuppgiften till barnet. Reglerna före-

slår verksamhet och visar en början. Detta är ett särdrag hos medieleken: man frågar inte 

först vad barnet borde lära sig utan ger barnen och vuxna redskap att skapa det som man 

borde lära sig. 

Regelmeningarna ger ändå inte någon exakt bild av vad medieleken strikt taget är. De diffe-

rentierar inte alla betydelser som ingår i medieleken och ger inga färdiga lösningar på de 

praktiska problem som kommer emot. Det framgår inte heller ur reglerna precisa kriterier 

för vad som i slutändan är riktig medielek. Därför föds medieleken alltid på nytt då varje pe-

dagog hittar nya möjligheter i den.  
1. Bildinstruktioner: vuxen ger ramarna 

Typ barn filmar 6-10 sekunders video, eller tar ett betsämt antal bilder. 



 

 

2. Barnet skapar innehållet 

Barnet bestämmer i sin tur själv vad och hur han tar bilden. 

3. Tittar omedelbart på bilderna 

När gruppen har fotograferat, titta på produkten tillsammans med en vuxen. 

4. En vuxen stöder 

En vuxen tar sig an tekniken och instruktioner och hittar nya appar att pröva på. 

(medialekens regler har utvecklats av mediakonstnären Markus Renwall) 

DEN VUXNA SOM HJÄLP 

Den vuxna har som handledare ansvar för att varje barn har möjlighet att känna att man 

lyckas med bildtagningen. Därför försöker den vuxna skydda barnet från misslyckanden vil-

ket i praktiken sker genom att ta användningen av kameran och beslutsfattande gällande 

den helt eller delvis på sitt ansvar - vilket ändå kan utesluta också att man lyckas. 

Den vuxna ska alltid vara med vid fotograferingen, vid behov också genom att delta i foto-

graferingen. Barnets eget utförande ska ändå stå i centrum. Barnet behöver utrymme att ut-

forska och pröva sig fram och där ingår också friheten att ”misslyckas”. Ifall man tar bort 

bildtagningen av barnet på basis av att barnet misslyckas, eliminerar man också chanserna 

att lyckas. Att lyckas kan endast ske då barnet själv gör det - i någon form. Den vuxna kan 

inte uppleva eller lära sig för barnets del. 

Vid bildtagningen kan den vuxna hjälpa barnet och den vuxna ska också med sin hjälp möj-

liggöra det som barnet eftersträvar. Den vuxna ska endast bedöma hur mycket man kan 

göra för barnet utan att styra barnets val. Barnets egen kontroll förverkligas då den vuxna 

lyssnar på ett känsligt sätt. Det är pedagogens färdighet att lägga band på sina egna förvänt-

ningar. Den slutgiltiga frågan är om man med sin ingripande hjälp påverkar barnets sätt att 

uttrycka sig och i innehållet, ger den vuxna barnet omedvetna signaler om hurudant resultat 

man förväntar sig av barnet? 

För barnet är det inte självklart att få lov att fatta egna beslut, därför ska den vuxna med sin 

verksamhet stärka det och i första hand låta bli att ingripa i barnets fotografering, också då 

det verkar för svårt för barnet. Ifall det ändå krävs hjälp av en vuxen för att barnet ska lyckas 

är det den vuxnas skyldighet att ge den hjälpen - med respekt för barnets självständiga 

handlande. 

I dessa situationer har den vuxna oftast fungerat som barnets hjälphand eller fotograferings-

assistent. Den vuxna bär kameran, zoomar enligt barnets direktiv och trycker på knappar. 

Ett litet barns naturfotografering kan också innebära att barnet visar med kameran och den 

vuxna hjälper att knäppa bilden eller barnet visar objektet, det viktiga stället på stigen eller 

den intressanta käppen eller bergsklyftan - och den vuxna knäpper bilden. 

Bildtagningen kan också underlättas med olika hjälpmedel. 



 

 

MEDIELEK SOM PEDAGOGISK DOKUMENTATION 

I grunderna för planen för småbarnspedagogik (2016) har pedagogisk dokumentation lyfts 

upp som en av de viktigaste metoderna med vilka barnets intresseobjekt förenas inom lär-

områden. Pedagogisk verksamhet som baserar sig på förståelse för detta medför 

mångsidiga kompetenser. 

Med pedagogisk dokumentation avses alla de arbetssätt med vilka barnets och barngrup-

pens intresseobjekt, styrkor, behov av stöd för växande, lärprocesser, ärenden som kommits 

överens om i pedagogiska planen för småbarnspedagogik samt de pedagogiska processerna 

konkret kan synliggöras, följas upp och granskas. Denna kunskap och förståelse utnyttjas vid 

planeringen av kommande lärprocesser och -erfarenheter samt vid utveckling av verksam-

heten. 

Den pedagogiska dokumenteringen eftersträvar att lyfta fram processerna: hur någon fär-

dighet har utvecklats, hur och genom vilka skeden informationen i projektet har byggts upp, 

hur det arbete som barnet har gjort har uppkommit - i vilken miljö och i vilka situationer, 

hur barnet har planerat det, vad det har berättat under sitt arbete och hur barnet berättar 

om det då det blir klart. Pedagogisk dokumentation synliggör verksamhetens kontext och 

betydelse. 

Inom pedagogisk dokumentering har dokumenten stort nyttovärde. Genom att granska do-

kument eftersträvar man att erhålla så mycket information som möjligt som man utnyttjar 

vid planeringen av den pedagogiska verksamheten. Ur en kort videoupptagning av en leksi-

tuation framkommer massvis med information om barnens befintliga kunskap och tankesätt 

samt om de frågor som intresserar dem. 

Det finns många nivåer av pedagogisk dokumentation. Vi kan ur barngruppens pedagogiska 

vardag granska åtminstone processer i anslutning till det enskilda barnet, hela barngruppen 

gemensamma verksamhet och pedagogens verksamhet. Dessa olika synvinklar påverkar 

hurudana metoder för insamling av information vi använder och hur vi gestaltar dem i pro-

cessen. 

Utan målsättningen är också den pedagogiska dokumentationen famlande utan riktning. I 

barngruppens verklighet ryms så många intressanta frågor, så för att erhålla nyttig informat-

ion måste pedagogerna avgränsa observationssynvinkeln och ställa upp ramar och mål för 

den pedagogiska dokumentationen. Detta kan göras t.ex. i form av frågor. Hurudana kam-

ratförhållanden finns i er barngrupp? Har alla säkert nära vänner och trevliga lekförhållan-

den? Hurudana styrkor har barnen? Vilket fenomen eller vilken sak intresserar för närva-

rande barnet? Hur ser våra övergångssituationer ut för barnen och de vuxna? Hur borde de 

utvecklas? Hur kan jag som pedagog och vi som pedagogiskt team växelverka med barnen i 

de stunder då vi reder upp konfliktsituationer? 



 

 

Då målet är klart funderar vi på hur vi får information om det. Med hurudana metoder kan 

vi få information om barnens kamratförhållanden? Kan man ha nytta av videoupptagning av 

leksituationer? Hurudan information kan barnintervjuerna producera om barnens erfaren-

het av sina egna kamratförhållanden? Kan man be barnen ta bilder av sina viktigaste lek-

kamrater? Hurudan information kan föräldrarna erbjuda i anslutning till frågan? 

Information kan producera: 

 med medielekens metoder genom att spela in video och ta bilder, varvid fotografe-

ringsanvisningen avgränsar mängden material som produceras för att lättare kunna 

analyseras 

 med hjälp av barnintervjuer 

 genom att fotografera lek- och handledningssituationer, spela in dem på video och 

observera dem fritt eller strukturerat 

 med teckningar och ljudinspelningar 

 genom att göra sagor och berätta om bilder 

 genom att stanna upp vide barnens frågor 

Innan vi kan analysera dokumentet med barnen, föräldrarna och pedagogteamet är det 

nödvändigt att strukturera dokumenten på något sätt. Detta kan ske t.ex. genom att samla 

in väsentlig information på gruppens vägg, genom att föra in dem i barnets portfolio eller 

den digitala portfolion eller genom att göra t.ex. en e- bok av dem. Sätten att gestalta beror 

helt på vilket som är målet för den pedagogiska dokumentationen och om det är fråga om 

dokumentering av barnets individuella tillväxtprocess eller synliggörande av den gemen-

samma processen. 

Då det finns tillräcklig dokumentation av fenomenet (t.ex. videosnuttar, intervjuer, bilder 

som barnen tagit) sätter man sig ner tillsammans för att analysera dem i målets riktning. 

Detta sker vid gemensamma diskussioner, t.ex. teammöten. Vad kan man utläsa om barnens 

kamratförhållanden ur videosnutten? Blir någon alltid utanför i leksituationerna eller är alla 

endast synbart med i leken? Vad lyfter barnen upp i sina egna bilder? Också barnen och för-

äldrarna tas till tillämpliga delar med i observationen. 

Information i anslutning till individens tillväxtprocess kan gestaltas t.ex. 

 digitala portfolier eller traditionella utvecklingspärmar 

 i barnets pedagogiska plan för småbarnspedagogik eller plan för förskoleundervis-

ning 

 i dokument i anslutning till barnets behov av stöd 

 Information i anslutning till gruppens gemensamma process (vardagliga situationer, 

kamratförhållanden, projekt/fenomenbaserad inlärning) kan gestaltas t.ex. 

 till begreppskartor 

 på projektväggen/som utställningar 



 

 

 genom att lägga fram barnens arbete och foga dokumentation till det om hur arbe-

tet uppkommit 

 som projektböcker/e-böcker 

 på något annat sätt 

”Om det inte syns då du kommer in, finns det inte” fungerar som en god introduktion för ge-

nomförande av pedagogisk dokumentation i barngruppen och dess lärmiljö. 

Efter dokumenteringen, gestaltandet och analysen återvänder vi till den ursprungliga frå-

gan: vad fick vi reda på om barnens kamratförhållanden? Hur utvecklar vi verksamheten i 

ljuset av denna information? Vilket förändringstryck medför den ökade förståelsen? Hur 

ändrar vi vår praxis, vår vardag, vårt sätt att leda, vår dagsrytm? Till sist lönar det sig att 

spara det pedagogiska materialet och paketera det på något sätt; intervjuer som berättar 

om barnens kamratförhållanden i barnets egen digitala portfolio och av bilderna som barnet 

har fotograferat kan man sammanställa t.ex. en kompisbok för gruppen. 

För att dokumenteringen ska vara pedagogisk ska barnen och vårdnadshavarna vara delakt-

iga i processen. I den pedagogiska dokumentationen är barnet aldrig endast ett dokumente-

ringsobjekt utan en aktiv producent av pedagogisk information. Barnen berättar och beskri-

ver alltså ur sitt eget perspektiv via bilder. 

Medieleken erbjuder ett bra sätt att dokumentera barnets egen produktion till den pedago-

giska dokumentationen. Medielekens fotograferingsanvisning och avgränsning av materialet 

som uppkommer underlättar strukturering och analysen av materialet. En gemensam och 

omedelbar betraktelsestund synliggör barnets tänkande och intresseobjekt. Videoupptag-

ning av betraktelsestunden är också ett mycket fint sätt att ta fram barnens idéer och snille-

blixtar. Medieleken producerar som sådan material att välja ut t.ex. till barnets digitala port-

folio. 

  



 

 

MEDIELEKENS RECEPT 

MEDIESTUDIO 

Mediestudion är ett arbetsutrymme där media produceras. I studion redigeras bilden på ett 

sätt som ändrar den upplevda verkligheten, avslöjar något om den eller skapar något helt 

nytt. Detta inleds redan då bildbetraktelsen ändras för att hitta nya betydelser. 

MEDIELEK SOM STUDIOARBETE 

Förhållandet till verkligheten ändras då det inte kommer färdig bild på skärmen från kame-

ran. Leken börjar då barnen rör sig framför kameran så att de samtidigt ser sig själva på mo-

nitorn. Uppträdande, kroppsspråk och placering i gruppen, muntligt uttryck öppnar sig för 

betraktelse. 

Mediestudion avser ett arbetsutrymme där media behandlas och produceras. Det uppkom-

mer av verktyg, arbetssätt samt arbetets innehåll och mål. I studion undersöks och redigeras 

bilder och ljud på ett sätt som ändrar den upplevda verkligheten, avslöjar något om den el-

ler skapar något helt nytt. I studioarbetet producerar och redigerar barnet media om sig 

själv och sin omgivning och undersöker sitt eget förhållande till omvärlden. 

Principerna för studioarbete ingår i medielekens regler. Då barngruppen efter bildupptag-

ningen ser på bilderna de tagit föds medielekstudion ur deras gemensamma delande. Be-

traktande av bilderna ändras till redigering av bilder och att finna nya betydelser. 

Då studioleken görs då barnen rör sig framför kameran så att de samtidigt ser sig själva från 

skärmen, uppkommer en ny sorts medieverklighet om förhållandet mellan kameran och 

barnet. Kameran blir ett redskap för undersökning och redigering av sig själv och omgiv-

ningen samt förhållandet mellan dessa Studions väsen fördjupas då barnen också tar bilder 

av händelserna. Barnet för erfarenheter av självproducerad media, planering av media och 

utförande av estetiska val. Då barnet behandlar media planerar och genomför barnet, lär sig 

media som ett kreativt och formbart tillstånd, som barnet med sitt eget deltagande kan på-

verka. 

ANIMATIONER SOM STUDIO STUDIOPRODUKTEN 

I animationen får barnet en känsla för hur media närmar sig honom eller henne. Barn som är 

vana vid att filma lär sig lätt att göra en animation. Man tar ett foto över situationen, ändrar 

situationen och tar en ny bild. Bilder tagna i ordningsföljd redigeras till en film. 

Animationen är en rolig möjlighet att undersöka ett av medias mest centrala påverknings-

sätt. I animationer som riktar sig till barn - både reklamer och reklamers biprodukter, olika 



 

 

animationsserier, filmer, serietidningar, spel - är det egentliga målet att sälja betydelse, som 

produkter som marknadsförs för barnen fästs vid. Genom att själv producera animerade 

verkligheter tar barnet påverkandets mekanism i besittning och återtar till sig själv nyckeln 

till den egna fantasivärlden. 

En verklighet skapad med animation är helt och hållet skapad av människan - även om 

materialet för den kan vara mycket dokumentärt. Animationens grundidé är att bygga upp 

en verklighet, med tunna skivor år gången. Man iscensätter någon situation, tar en bild av 

det, sedan ändras situationen, man ställer objekten för bildtagningen på plats på nytt i en 

annan ställning och tar en ny bild. Då detta upprepas, sparas i kameran ett händelseförlopp 

som formas till en film. Illusionen föds av dessa bilder i följd. Då man ser på dem bildas en 

föreställning av ett händelseförlopp. 

CHROMA KEY-TEKNIKEN INOM STUDIOARBETE 

Med Chroma Key-tekniken kan barnen komma till vilken värld som helst som kan beskrivas 

med bilder. En barngestalt som leker framför en färgad nyckel flyttas till en annan kameras 

bild genom att filtrera bort färgen ifråga från bakgrunden. (Detta är även känt som gre-

enscreen teknik.) 

Chroma Key, dvs. färgnyckelteknkik utvidgar studioarbetets möjligheter. Av två eller fler ka-

meror, dataprojektorer, dataprojektorer, vita skärmar, färgade bakgrunder får man med 

Chroma Key-mixern en studio där man genom att förena flera bilder kan skapa helt nya erfa-

renhetsverkligheter. Barnet kan gå i ett dockhus, träffa leksaksfigurer. Man kan röra sig i 

olika omgivningar och utrymmen. Barnen får tillgång till samma redskap med vilka media, 

tv-program och filmer produceras ute i världen. 

Detta är medielekens idé, hämta medias produktionsredskap till pedagogiskt bruk för att be-

tjäna barn och de vuxna som stöder barnets inlärning. Leken är här ett nyckelbegrepp. Även 

om en vuxen som är obekant med produktionsteknik förvirras inför apparater, ledningar, 

kopplingar, är ingen teknik i sig ett problem för barnet. Barnet lär sig om det som det är in-

tresserat av. Med en lekfull attityd kan man lära sig vad som helst. 

MEDIELEKENSPROCESSER SOM PSYKISK LÄRNMILJÖ 

Medieleken inleder kontinuerliga omformbara serier, där barnen leker och lär sig. Varje ar-

bete är en runda, där man alltid återvänder till vad man har gjort. Ur målinriktade och pla-

nerade projekt föds upprepade inlärningserfarenheter som anknyter till varandra. Upprep-

ning medför psykisk trygghet för barnet och främjar smidighet via bekanthet. 

  



 

 

BILDER OCH BILDTAGNING SOM PROCESS 

Då man lärt sig att ta bilder kan även de allra minsta producera pedagogiska medieproces-

ser. Pedagogen hjälper de allra minsta (under 3-åringar) konkret genom att lära dem var 

man trycker och genom att bära kameran eller tablett-apparaten. 

Bildtagningen hjälper barnet att gestalta framskridandet av vilken som helst pedagogisk pro-

cess, från början till slut. Bildtagningen fungerar då som redskap för pedagogisk doku-

mentation. 

BILDMANUSKRIPT - IDÉN OM EN EGEN FILM 

Genom att göra ett bildmanuskript lär sig barnet att planera och gestalta ett projekt som 

framskrider tidsmässigt. Med hjälp av manuskriptet kan man sätta sig in i ett skede åt 

gången utan att tappa greppet om helheten. 

Den egna filmens manuskript föds av ritade bilder i följd och textkommentarer till dem. Bild-

manuskriptet närmar sig inlärningsuppgiften ur barnets perspektiv. Att göra det är i sig en 

utmaning som lär barnet att planera en process som framskrider tidsmässigt. Ur bildserien 

gestaltar barnet processen som helhet. Det väsentliga är att barnet namnger vad som hän-

der vid de olika scenerna och vad det är fråga om. Granskning av den egna presentationen 

stärker färdigheter att berätta och begreppsligt tänkande. 

Bildmanuskriptet hjälper barnet att planera och förutspå den egna och t.ex. smågruppens 

verksamhet. Bildmanuskriptet fungerar då också utgående från barnet - som den vuxnas och 

barnets gemensamma sätt att planera och underlätta bedömningen; det är lätt att åter-

komma till bildmanuskriptet. 

I bildmanuskriptet i sig ingår pedagogisk dokumentation av barnets och barngruppens inlär-

ningsprocess. 

REPETITION OCH UPPBYGGANDE AV EN PRESENTATION 

Scener i enlighet med bildmanuskriptet inövas och finslipas en del åt gången, man gör korri-

geringar och finslipar dialoger. Då övningarna överförs från kameran till skärmapparaten el-

ler sparas t.ex. på tablett, får man omedelbar respons. Det onödiga stryks, det som fattas 

läggs till. Enskilda scener upprepas och ändras, dialoger och koreografi finslipas. Till bered-

ningen hör också framställande av scenografibakgrunder, sammanställning av studiokon-

struktioner och pysslande av figurer. 

  



 

 

Finslipning av presentationen kräver förmåga att motivera sin egen synpunkt, göra kompro-

misser, ge gemensamma betydelser samt förmåga att låta det egna arbetet betjäna det ge-

mensamma målet. På så sätt stärker det barnens sociala färdigheter. Det behövs en klok pe-

dagog för att försäkra sig upplevelsen av delaktighet och ett balanserat arbetssätt där alla 

får sin röst hörd. 

Till sist är presentationen klar att sparas, varvid vars och ens egen uppgift blir hela gruppens 

gemensamma. Vid fotograferingen framkommer konkret hur man i gruppen finslipat verk-

samheten tillsammans. Medvetenhet om kamerans närvaro och fotograferingen som är 

målsättningen koncentrerar händelserna till en lek där varje barn har en egen viktig uppgift. 

PRODUKTIONSGRUPPENS ROLLER - PEDAGOGENS ROLL 

Då man tar bilder av övningar bildas en inspelningsgrupp med dess olika roller: regissörer, 

skådespelare, bildinspelare, ljudinspelare, belysningsskötare. Barnen lär sig att mediepro-

duktion är disciplinerat målmedvetet arbete. Medieläsfärdigheten får djup av kännedom om 

produktionens strukturer. 

En barngrupp som redan är van vid bildtagning och känner medielekens regler kan produ-

cera presentationer i Chroma Key- studion. Då finns fler uppgifter att dela på: en huvudre-

gissör som följer med hela processens fortskridande, hjälpregissörer för vardera kameran, 

en mixer som sköter centralenheten, en ljudobservatör, filmare för de tre kamerorna, skå-

despelare för varje kamera. 

Pedagogens uppgift är att styra gruppens inbördes dynamik genom att säkerställa att alla får 

delta på ett angenämt sätt. Då man handleder gruppens arbete ska pedagogen fästa upp-

märksamhet vid målen för mångsidiga kompetenser inom planen för småbarnspedagogik 

och planen för förskoleundervisning, de mål som barnen själva uppställt samt lärområden 

med iakttagande av medie- och mångläsfärdighetens synvinkel. I slutet av processen (den 

färdiga presentationen) är det den vuxnas uppgift att hjälpa barnet bedöma sin egen arbets-

process samt bedöma hur väl pedagogen själv lyckats som möjliggörare och handledare av 

processen. 

HEMMET OCH BYN SOM BILDTAGNINGSPROJEKT 

Bildtagning av det egna hemmet och den egna närmiljön genomförs konkret i Markus Ren-

valls begrepp om närmedia. Samtidigt gör de på ett trevligt sätt barnen bekanta med sin 

näromgivning och stärker färdigheterna att fungera i den. 

Uppgiften börjar med att rita det egna hemmet. Efter detta skede går man i grupp till varje 

barns hem. Barnet tar en digital bild av sitt hem från utsidan. Uppgiften passar också för de 

yngsta men förutsätter givetvis att den vuxna vid behov sätter sig på marken i barnets per-



 

 

spektiv och bär kameran samt hjälper att rikta den rätt. Vid dessa resor går man inte in i bar-

nens hem. Däremot presenterar barnen naturligt sin hemgård för varandra, särskilt dess in-

tressanta och för barnet betydelsefulla platser såsom stora stenar, gömställen, skogsdungar. 

Samtidigt berättar barnet för andra barn och pedagogerna om personer, platser och fascine-

rande fenomen som är viktiga för barnet. En klok pedagog dokumenterar och utnyttjar 

denna information. 

Bilderna skrivs ut och fästs på väggen och man bygger av dem upp en karta över barnens 

hemby som kan kompletteras med bilder och ritningar hemifrån. Fotografering av det egna 

hemmet och den egna familjen tillämpar anknytningsteorin. På bilden känner barnet igen i 

förhållande till föräldrarna och hemmet, som för barnet är viktiga, kan placera sitt hem på 

kartan, sitt förhållande till andra människor och till daghemmet. Via bilden behandlar barnet 

förbindelsen mellan hemmet och föräldrarna, bilden förmedlar en betydelsefull människo-

relation för barnet. Barnets emotionella och sociala identitet förstärks. Samtidigt genomförs 

pedagogisk dokumentation på ett sätt där pedagogerna, barnen själva samt vårdnadsha-

varna kan delta i tolkningen av dokumentationen. 

FÄRGLJUSHUS 

Färgljushuset är en bildtagningsuppgift utvecklad av Markus Renvall. Det är ett hus av pap-

per eller papp som har fönster i båda gavlarna, utanför fönstren finns lampor, vars färg kan 

justeras. Barnet sätter en leksak i huset, justerar belysningen enligt eget gottfinnande och 

tar ett överenskommet antal bilder. 

 

  



 

 

MEDIELEKEN SOM INLÄRNINGSPROCESS I BARNGRUPPEN 

Medieleken ändrar alltid hela händelsens tillstånd. Då barngruppen tar bilder eller då man 

bygger studion skapar man varje gång inlärningsmiljöer som förnyas. I dessa miljöer kopplas 

medieproduktionen till tiden och lärprocesser uppkommer vars förlopp utvecklar omfat-

tande betydelser utan att man medvetet eftersträvar det. De kan kallas djupinlärning som 

förstärker inlärningens grunder. Ur cirkeln där man skapat en enskild händelse föds uppre-

pade kontinuum. Då man återkommer till dem, dagligen eller en gång i året föds upprepade 

inlärningserfarenheter. 

Då barnen producerar media fungerar barnen tillmålinriktat tillsammans, tar reda på meto-

der, bekantar sig med sin omgivning och skapar information. Tillsammans planerar man 

händelsen som filmas, gör presentationen, filmen och ser hur den ser ut. Ett barn som kon-

centrerar sig på media lär sig och hittar en ny roll som medieproducent och formar den rol-

len till en del av världen som barnet leker i. Kameran blir ett lekredskap, där den som leker 

avbildar sina medieerfarenheter till en del av verkligheten som man själv skapat. 

Det är klart även om det inte uttalas att allt kan genomföras endast med en vuxens samver-

kan. Den vuxnas uppgift är att bana väg för barnets egna medieprocesser, dokumentera bar-

nens arbete med media samt utnyttja den producerade dokumentationen som stöd för pla-

neringen av följande pedagogiska processer. 


