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Sammanfattning 

 

Vi har utarbetat en modell för att synliggöra barns perspektiv och barns röster om förskolans 

vardag. Den bygger på en guide som kan vägleda pedagogerna i blogg processen med barnen. 

Guiden tar upp hur pedagogerna i sitt arbete med bloggen kan förhålla sig mot barnen, vad 

som är viktigt att tänka på samt vilka resurser som behövs för att genomföra arbetet. Syftet är 

att få syn på barns röster och berättelser genom bloggen. Vårt mål är att barnen ska få 

utvecklas som individer och få tillgång till inflytande i verksamheten. Vi har valt att gå till 

väga genom att starta en blogg där barnen får fotografera eller filma, dokumentera och även 

vara med i hela processen. Syftet med den här rapporten är att sprida kunskap om en metod 

som synliggör barns perspektiv och barnens röster. Vi har utvecklat fem olika steg som 

pedagogerna tillsammans med barnen kan följa, för att visa på ett tydligt sätt hur pedagogerna 

kan arbeta med bloggen för att få syn på barns perspektiv och röster i verksamheten.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Barns berättelser, Barns perspektiv, Barns röster, IKT, 

Mediepedagogik 
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1. Inledning och våra tankar 

 
I vår utbildning har vi fått kunskap om vikten av att belysa och utgå ifrån barns perspektiv 

men vi anser att vi inte har fått tillräckligt med kunskap om hur vi kan ta tillvara på det och 

synliggöra det i verksamheten. Vi har därför inom ramen för vårt självständiga arbete 

utvecklat en arbetsmodell för att synliggöra barns tankar och deras berättelser om sin vardag. 

Vår modell bygger på en guide för bloggande som vi har utformat och testat under projektets 

gång. I läroplanen 98/10 står det att: 

 ”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund 

för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten” (s.12). 

En fundering som vi initialt hade var: Kan vi finna en metod där pedagoger i förskolan lättare 

kan synliggöra och ta tillvara på barnens perspektiv och röster?  Vi har valt att starta en blogg 

där barnen får fotografera eller filma, dokumentera och även vara med i hela processen och på 

så vis synliggör vi barnens berättelser. Vårt fokus i arbetet kommer att ligga på barnens 

perspektiv och barnens röster. 

2. Bakgrund och beskrivning av modellen 

 
Litteraturen tar upp skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv samt hur 

pedagogen ska förhålla sig till barnen för att synliggöra dessa perspektiv. Däremot har vi inte 

funnit någon konkret metod på hur man kan ta tillvara på dessa perspektiv i verksamheten. I 

barnperspektivet är det alltid den vuxne som tolkar barnet och de barnen gör (Löfdahl, 2004, 

s.31).  Barnperspektiv innebär att vi vuxna har tillägnat oss kunskap och erfarenheter om 

världen under hela livet. Det formar oss och våra tankar på hur vi ser på saker. På samma sätt 

skapar vi ett barnperspektiv, vi utgår från vad vi anser är bäst för barnet utifrån våra 

erfarenheter. Vårt barnperspektiv styr vårt sätt att möta barnen, till exempel att alla barnen ska 

gå ut för att det är bra att få luft. I detta fall har man förbisett barns perspektiv (Svenning, 

2011, s.46). Barns perspektiv innebär barnens egna erfarenheter, uppfattningar och förståelse 

av sin omvärld (Sommer, Pramling & Hundeide, 2011, s.234). Varje barn ser och uppfattar 

sin omvärld på sitt sätt och ofta på annorlunda sätt än vuxna. Barns perspektiv är även ett 

synsätt där vi ser barnen som kompetenta och sociala aktörer som är aktiva och ivriga att lära 

sig om och engagera sig i världen. För att kunna utgå från barnens perspektiv måste vi finna 

och utveckla metoder för att höra barns röster. När pedagoger observerar barn så görs det i 

relation till pedagogens förståelse, tidigare erfarenheter och kunskaper. Båda perspektiven 

enligt ovan behövs i förskolan, barnperspektivet behövs för att utforma en verksamhet som 

blir bra för alla och för att stärka gruppen och barnens perspektiv för att skapa en personlig 

relation till varje barn (Gustavsson, 2011, s.46). 

    Två andra begrepp som är centrala för oss i detta arbete är barnens inflytande och 

delaktighet. Det innebär att barnen får vara en del av en gemenskap och därmed kunna 

påverka det som händer i deras omgivning med sina uttryck och åsikter. Det är viktigt att låta 

barnen få vara med i förhandlingar om vad som skapar en bra vardag i förskolan. Utmaningen 
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är inte om barnen ska få rätt till delaktighet och inflytande utan snarare hur man kan tolka den 

rätten och att kunna praktisera den i varje enskild verksamhet (Johannesen & Sandvik, 2009, 

s.29). Barnens inflytande och delaktighet går hand i hand med begreppet demokrati. I 

förskolans värld innebär det oftast att låta barnen få vara med och ta beslut och vara med och 

bestämma. Det sker ofta genom att de röstar (Johannesen & Sandvik, 2009, s.30). Rätten till 

delaktighet och inflytande innebär inte att få vara med och bestämma, utan det handlar om 

mera än det. Det handlar om att få vara del av en gemenskap, där det är viktigt att visa respekt 

och inkludera alla, oavsett inställning eller åsikter. Orden delaktighet och inflytande indikerar 

ett barns deltagande och deras uttryck, det ska synas på ett eller annat sätt att det har varit med 

och påverkat. De ska inte bara ses som närvarande (Johannesen & Sandvik, 2009, s.31-32).  

Utifrån den bakgrundsinformation vi har skaffat oss inledningsvis inom vårt självständiga 

arbete vill vi skapa en modell som tydligt synliggör dessa perspektiv i förskolan. Vi vill även 

att modellen blir en tillgång för pedagogerna och att de lätt ska kunna arbeta vidare med den. 

Vi kom i kontakt med en förskola där ett intresse av att starta en blogg fanns. 

    Svenska akademin (2015) definierar ordet blogg som ”personlig dagbok på webben som 

uppdateras kontinuerligt och är öppen för kommentarer”. Bergström, Karlsson och 

Pramenvik (2009, s.102) förklarar blogg som en ”enkel webbsida” som bildar en form av 

dagbok som besökarna kan ta del av. Lindgren (2008) beskriver blogg som ”en hemsida som 

man gör direkt på internet” och ” Blogg är en särskild sorts webbsida, den har mer 

begränsade möjligheter än en vanlig hemsida, men är enklare att starta och uppdatera” (s.42-

43). Vår blogg kommer att fungera som en dagbok för barnen på avdelningen. 

Besökarna/läsarna kommer att vara personalen på avdelningen och barnens föräldrar.  

    Vi intervjuade pedagoger och barnen för att kunna få fram deras tidigare erfarenheter av 

användandet av bloggar och IKT. Pedagogernas syfte med bloggen var att skapa en 

dokumentation som kan visas för föräldrarna eftersom de sällan har tid att stanna upp och titta 

på dokumentationen på förskolan och vissa föräldrar har barnen endast varannan vecka. Det 

är enligt personalen ett snabbare sätt att nå ut till föräldrarna och ett roligt sätt för barnen att få 

använda sig av IT i förskolan. Förväntningarna på bloggen var därigenom främst att skapa en 

bra informationskanal till föräldrarna. Barnen får delta under hela processen, där de får ta 

bilder, se vart bilderna hamnar i bloggen och de får tala om vad som ska skrivas. För 

pedagogen var det viktigt att koppla bilderna, innehållet till läroplanen, att få höra och lyfta 

fram barnens röster och tankar om bilderna och vardagens händelser (Förskollärare1, 2015). 

Se bilaga 1. Utifrån pedagogernas förväntningar och syften med bloggen är vårt mål att skapa 

en arbetsmetod för förskollärare att arbeta utifrån, samt en informativ sida för föräldrarna. 

 

2.1 Syfte 
 

Vårt syfte med vår produkt är att skapa en guide för en arbetsmodell över hur man kan 

synliggöra barns perspektiv och barns röster. Genom att höra och synliggöra deras berättelser 

om sin vardag kan förskollärare på ett lätt sätt använda sig av detta i verksamheten. 
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2.2 Vår arbetsmodell och dess intentioner 

 
Vi har inom vårt självständiga arbete utarbetat en produkt bestående av en guide där vi 

tydliggör hur pedagogerna i en förskola kan synliggöra barns perspektiv. Vår modell består av 

en blogg, en tillhörande guide med syfte att synliggöra barns perspektiv och deras röster, samt 

att erbjuda en informativ sida för föräldrarna. Vi har samarbetat med en förskola där vi har 

arbetat fram produkten. På vår blogg är det ingen pedagog som talar om vad som ska skrivas 

eller läggas ut. Ett av våra mål är att pedagogerna kommer finnas som stöd för barnen men 

inte får påverka barnen och deras inlägg. Vi vill med vår metod framhäva barnens egna röster 

och tolkningar av verkligheten, eftersom det är viktigt att barnen får höras, ha inflytande i 

verksamheten, samt att det står i läroplanen i förskolan att varje arbetslaget ska arbeta och 

sträva efter att de ska ta tillvara på barnens åsikter och intressen (lpfö, 98/10, s.12). Vi har 

även att gjort en guide som bland annat beskriver hur man kan gå tillväga för att synliggöra 

barnens röster utifrån vår modell. 

     Bakgrunden är bland annat att det i förskolans läroplan 98/10 står: 

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” samt att ”Förskollärare ska 

ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande och arbetssätt och verksamhetens innehåll” 

(s.12). 

 Det är pedagogens uppgift att försöka förstå och lyfta fram barnens olika intressen och varje 

barn ska få möjlighet att utrycka sina egna tankar och upptäcka andras (Åberg & Lenz, 

Taguchi, 2005, s.107). I bloggen kommer vi att avgränsa oss till att fokusera på barnens 

perspektiv på vardagen i förskolan. Genom att ställa barnens perspektiv i centrum och ge ord 

till deras röster blir barnet mer delaktigt i sin utveckling och sitt lärande (Lundkvist, 2005, 

s.52).  Barnen kommer få vara delaktiga i bloggprocessen och därigenom utföra och ha 

inflytande i förskolans dokumentation. Blogginläggen kommer genomföras via en dator. Det 

dagar som vi kommer att vistas i förskolan så kommer två barn åt gången att få lägga upp 

blogginlägg där de själva bestämmer innehållet. När barnen får ansvara för något skapas 

frihet, självständighet och självbestämmande för individen (Arnér, 2009, s.22). I 

Barnkonventionen (2015) står det att: 

 ”varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets 

åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad”. 

 Vårt mål med vår modell är att lyfta fram barnens tankar, åsikter och synliggöra dessa för 

föräldrar och pedagogerna på förskolan. Det är dessutom nödvändigt för pedagogerna att få 

förståelse för barns erfarenhetsvärldar för att kunna utmana barnen till lärande. Det kan de 

göra genom att till exempel föra ett samtal med barnen där de får tala, tanka och reflektera. 

Det är viktigt att ge barnen tid för att utrycka sig, berätta om sina tankar och föreställningar. 

För att få igång ett samtal med barnen kan det behövas övergripande frågor, till exempel 

”Berätta hur det är att vara i förskolan?” (Doverborg & Pramling, Samuelsson, 2012, s.18, 

21, 34, 37). Det är pedagogernas ansvar att ge barnen möjlighet att vara delaktiga och kunna 

påverka sin vardag. När barnen blir delaktiga i verksamheten, kan vi locka fram barnens 
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nyfikenhet. Det är viktigt att pedagogerna lyssnar på det barnen gör och tänker i vardagen för 

att få syn på barnens behov och hur de upplever olika situationer (Åberg & Lenz, Taguchi, 

2005, s.10; Doverborg & Pramling, Samuelsson, 2012, s.65).  

     Enligt förskolans läroplan 98/10 står det även att barnen ska erbjudas att få bekanta sig 

med olika medier, sådana arbetsverktyg som kan stödja barnen i deras utveckling mot att bli 

en självständigt individ (lpfö 98/10,s.10; Lundkvist, 2005, s.51). Enligt Skolverket (2015) ska 

it- användning i förskolan användas för att stödja samarbete, kommunikation och kreativitet. 

Det är viktigt att pedagogerna är engagerade av användningen och innehar kunskaper inom 

området för att skapa lärande. Genom att barnen exempelvis får ta egna bilder speglar de 

deras perspektiv och att sedan diskutera utifrån deras bilder bidrar till att vi kommer åt hur 

barnen upplever sin förskolevardag. Barnens bilder kommer visas via bloggen där barnen får 

skriva sina tankar om bilderna eller om sin vardag, för att göra sina röster hörda och för att 

kunna fånga deras perspektiv (Skolverket, 2015). För att få syn på barns röster och få dem 

delaktiga i verksamheten behöver pedagogerna vara öppna och möta barnen som individer. 

Det är viktigt att pedagogerna förstår att barnen har sin egen uppfattning om händelserna som 

de själva vet bäst om hur dessa upplevs (Johannesen & Sandvik, 2009, s.37).  Lundkvist anser 

att det är viktigt att pedagogen stödjer, stimulerar och vägleder barnen för att öka deras 

kompetens och utveckla nya kunskaper. Genom att låta barnen kommunicera med hjälp av 

olika uttrycksformer, (i detta fall genom bloggen), strävar vi efter att främja barnens 

utveckling och lärande (Lundkvist, 2005, s.52). För att kunna ta ett barns perspektiv är det 

viktigt att kunna kommunicera med barnen, annars kan de vara svårt att få klarhet i 

perspektivet, därför använder vi datorn som ett utvecklingsredskap. En relation skapas mellan 

barnet, datorn och pedagogen. En vuxen behöver inte alltid sitta med, bara det finns tillfälle 

att reflektera tillsammans med barnen, över vad man lärt sig och hur de tänkt om sitt inlägg 

(Lundkvist, 2005, s.55; Gustavsson, 2011, s.45). Det är viktigt att vi genom hela processen är 

öppna för barnens åsikter och att vi vågar släppa kontrollen. Barnen ska få vara delaktiga och 

ha inflytande över bloggen (Johannesen & Sandvik, 2009, s.42). 

    Datorn kan användas utifrån följande aspekter:  

1 Barnen blir producenter, vilket de blir när de själva får skapa texten och lägga ut bilder på 

bloggen.  

2 Använda mulitmedia och datorn som ett komplement som stödjer arbetssätt där barnens 

perspektiv, idéer och skaparglädje är i fokus.  

3 Stödja ett arbetssätt där möjligheter till samarbete mellan barn-barn eller barn-vuxen skapas. 

4 Möjlighet till flexibilitet.  

5 Att låta både flickor och pojkar få bekanta sig med materialet och få använda sig av datorn. 

Alla barn på avdelningen som vill kommer få skapa ett inlägg på bloggen. 

6 Att datorn och IKT blir spännande och intressant att lära sig mera om och skapar inspiration 

för barnen (Lundkvist, 2005, s.60).  

Om datorn ses som något positivt för pedagogerna beror det oftast på deras egen goda 

datorvana, kompetens och viljan att använda datorn tillsammans med barnen.  Faktorer som 

kan bidra till svårigheter och rädsla för pedagogerna att arbeta med datorer i verksamheten, 

kan vara att det känner att de inte har tillräckligt med datorvana eller kompetens (Lundkvist, 
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2005, s.57). En av pedagogerna på vår avdelning där vi skapade bloggen är IT-pedagog och 

har gått en IKT- utbildning, de andra två hade inte gått någon utbildning men det var på gång 

(Förskollärare 2, 2015). Enligt en uppföljning av Skolverket anger sig många lärare att deras 

behov av kompetensutveckling inom IT-relaterade områden saknas, de vill lära sig mer om 

arbete med bild, ljud och video med hjälp av IT (Skolverket, 2008, s.3). 

     

 2.3 Omvärldsanalys 

 

Vi började med att undersöka vad som redan fanns inom vårt valda område för att vi skulle 

kunna göra vår produkt unik eller åtminstone få en uppfattning av vad som redan fanns. När 

vi sökte för att finna liknande modeller, fann vi olika förskolebloggar som används av 

pedagoger för att informera föräldrar. Vi har dock inte funnit någon blogg som tydligt utgår 

från barnens perspektiv. Däremot har vi funnit en blogg där barn i årkurs 1-3 lägger ut inlägg 

om skolans aktiviteter (ettangul, 2015). Det finns däremot bloggar i förskoleverksamheter där 

pedagogerna lägger ut inlägg, information om dagarna på förskolan eller kommande 

information, som därigenom fungerar som en informationskanal till föräldrar. Det finns 

digitala verktyg som tillexempel ”Förskoleappen” som har fokus på kommunikationen 

mellan förskolan och hemmet. Det här verktyget möjliggör för pedagogerna att dela bilder 

och dokumentation till föräldrarna (Caperio, 2015). Det finns även ett digitalt verktyg som 

heter ”Dokufant”. Det innebär att pedagogen med detta verktyg kan dokumentera med hjälp 

av fotografier, filmer och anteckningar, på ett enkelt och snabbt vis (Dokufant, 2015). Det 

sista verktyget vi hittade är Pluttra som innebär detsamma som Dokufant med skillnad att 

Pluttra är tillgänglig via i stort sett alla digitala verktyg (Lineducation, 2015). Det som gör vår 

blogg unik, är att bloggen utgår aktivt från barnens perspektiv och deras röster, vi utgår från 

barnens synsätt på ett konkret sätt. Det som skiljer vårt verktyg från ovanstående exempel är 

att bloggen används av barnen med stöd av pedagogerna. I läroplanen 98/10 för förskolan står 

det att ge barnen möjlighet till reflektion och få ge uttryck för sina uppfattningar. Arbetslaget 

ska  

” ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla 

upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild 

samt estetiska och andra uttrycksformer” (s.10-11).  

 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 
 

Vi har grundat oss i tre teorier. Det första är barns perspektiv som vi har tagit upp tidigare i 

texten. Barns perspektiv i teorin kan beskrivas som att barn får uttrycka sina egna 

erfarenheter, uppfattningar och skapar en förståelse för sin omvärld. Här är det ingen vuxen 

som tolkar barnet utan lyssnar på barnets röster (Sommer, Pramling & Hundeide, 2011, 

s.234). För att kunna utmana varje barn behöver pedagogerna förstå, tolka deras omvärld och 

deras sätt att se på världen. Ett exempel är att få reda på deras tankar genom att föra ett samtal 

med barnen där de får tala, tänka och reflektera. Det är nödvändigt för pedagogerna att skapa 
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sig förståelse för barnens erfarenhetsvärldar för att kunna utmana barnen till lärande 

(Doverborg & Pramling, Samuelsson, 2012, s.9, 15, 21). Som pedagog är det viktigt att ha ett 

förhållningssätt gentemot barnen som är tillåtande och intresserat. Barnen ska kunna uttrycka 

sig utan att känna att det dem säger är rätt eller fel (Sommer, Pramling & Hundeide, 2011, 

s.196-197).  I och med att barnen får uttrycka sina erfarenheter och uppfattningar utvecklas en 

självständig individ hos barnen. Genom att pedagogerna inte tolkar barnen utan är lyhörda 

och lyssnar på barnens röster och berättelser, kan pedagogerna skapa sig en uppfattning om 

hur barnen ser på sig själva och sin omvärld (Johannesen & Sandvik, 2009, s.37).   

    Vår andra teoretiska grund kan beskrivas som inspirerad av författaren, pedagogen, 

kvinnokämpen och debattören Ellen Key (1849-1926). Syftet med Ellen Keys arbete var att ” 

mänskliggöra människorna”, vilket innebär att se alla som enskilda individer med rättigheter, 

framförallt kvinnor och barn (Gerhardsson, 1999, s.127). Hon är i våra ögon en av Sveriges 

största pedagogiska giganter. Hennes pedagogik slog även igenom internationellt. Hennes 

mest uppmärksammade bok är ”Barnets århundrade” som visserligen fick kritik när den 

publicerades år 1900, men som senare har betytt mycket inom pedagogikområdet och vi har 

tagit stort intryck av den bokens innehåll i vårt arbete. I boken står det bland annat att det är 

viktigt att barn ska få friheten att leka själva, med kamrater och bestämma själva, utan att 

någon pedagog ingriper, förutom vid behov, såsom när någon far illa. Pedagogen ska endast 

”övervaka” och finnas till hands för barnen, för att de ska få använda sin fantasi och hitta på 

själva. Ellen Key skrev också att det är svårt för en person att vägleda många barn samtidigt. a 

Det är lättare om en pedagog har färre barn att iaktta och vägleda, för att få syn barnens behov 

och intressen. Hon beskrev hur barnen i skolan skulle utvecklas till självständiga och 

skapande individer (Key, 1996, s.150-151; Gerhardsson, 1999, s.120).  Det är viktigt att lära 

känna varje enskilt individ för att ge barnet den stimulans och utmaningar som barnet 

behöver. Ellen Key levde för länge sedan, därför kan hennes tankar kännas avlägsna men 

hennes pedagogik lever fortfarande kvar och är aktuell än idag. Det som fortfarande är 

aktuellt idag är framförallt hennes tankar kring barnpsykologi och barnrättstänkande 

(Gustavsson, 2011, s.156). Efter Ellen Keys bok Barnets århundrade har tekniken utvecklats 

och olika sociala medier fått genomslag, vilket har resulterat i en stor förändring av samhället 

(Gerhardsson, 1999, s.127).  

    Internet är numera självklart för oss alla och internet används över hela världen, men så har 

det inte alltid varit. Under 1990 -talet blev webben bekant för hela världen, det utgjorde det 

snabbaste sättet att förmedla information över hela jordklotet (Bergström, Karlsson & 

Parmänvik, 2009, s.9). Utvecklingen av IKT går snabbt och sociala medier där bloggar är ett 

exempel, det har en stor roll i både privatliv och arbete. Kommunikationen och interaktionen 

har möjlighet att förbättras genom sociala medier. Eftersom IKT har vuxit och blivit så stort 

måste även förskolan och skolan tänka om när det gäller läromiljöerna och anpassa 

verksamheten till samhällets övriga IT-utveckling. Det är viktigt att tänka på att användningen 

av sociala medier som verktyg för lärande och utveckling kräver omsorgsfull pedagogisk 

struktur och stöd (Häkkinen & Kankaanranta, 2011, s.210-211).   

    En teoretisk grund i mediepedagogik är svår att definiera, på grund av att det fortfarande är 

nytt i Sverige (Rönnberg, 2003, s.1).  Ett sätt att definiera det är att använda sig av begreppet 

mediekunskap, som beskrivs som individuella och samhälleliga självförståelser. I dagens 

samhälle får vi information, inte bara från tidningar och litteratur, utan framför allt från 
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populära medier. Till exempel via datorn, TV:n och internets hemsidor (Rönnberg, 2003, 

s.5,15).  

     Ett annat sätt att definiera teorin mediepedagogik är att se det som en förlängning till 

begreppet mediekommunikation. Det innebär ett sätt att förstå och bearbeta omvärlden 

tillsammans med andra. Mediekommunikation kan användas för att avläsa, analysera, värdera 

och tillägna sig, i vårt fall barnens berättelser om vardagen (Rönnberg, 2003, s.7, 18-19). 

Mediebegreppet har sin grund i ”medium” som betyder ”mellan”. Det avser länkarna mellan 

människa-människa. Mediet stöttar kommunikationen mellan två människor eller flera, 

kommunikationen kan vara individuell eller av masskaraktär. Medium innebär i ett 

teknikbegrepp ett tekniskt mellanled eller en överföringskanal i en kommunikationsprocess 

som gör det möjligt att i vårt fall sprida barnens röster (Rönnberg, 2003, s.14). 

 

3. Produktutvecklingsprocessen 

3.1 Beskrivning av de första stegen i processen  
 

Vår process började med att vi upptäckte ett behov under VFU:n (verksamhetsförlagd 

utbildning) av att konkret låta barnens egna åsikter, tolkningar komma fram och ge avtryck. 

Genom att tänka tillbaka på tidigare kurser under VFU:n, kunde vi gemensamt komma fram 

till att vi inte riktigt fått kunskaper hur vi gör för att synliggöra barnens röster. Behovet av en 

modell, för hur man synliggör, fångar upp barns perspektiv och röster växte fram. Vi började 

läsa litteratur och tog kontakt med en förskola, där vi fick möjlighet att starta upp ett 

samarbete och därefter mailade vi ut en fråga till föräldrarna om godkännande för att deras 

barn ska få delta i arbetet med bloggen och lite kort information om vårt projekt. Eftersom 

barnen är minderåriga behövdes godkännande från deras vårdnadshavare (Lindgren, 2008, 

s.23; Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Vårt brev kan ses i bilaga 2. 

    Nästa steg i utformandet av vår modell var att fundera över vad en blogg är och fundera på 

bloggens struktur:  

Blogg kan ses som en ”enkel webbsida” som bildar en form av en dagbok som besökarna kan 

ta del av (Bergström, Karlsson & Pramenvik, 2009, s.102). Viktiga frågor som vi funderade 

över innan vi startade vår blogg var:  

1. Vad är målet med bloggen? För vår del är det att barnens röster ska synliggöras.  

2. Vad ska den innehålla? Vår blogg kommer innehålla barnens bilder/filmer och deras 

berättelser om vardagen. 

3. Hur ska den fungera? På vår blogg kommer barnens berättelser finnas. En informationssida 

som pedagogerna håller i för föräldrarna och en kontaktsida.  

4. Hur ska den se ut? Bloggen är uppbyggd på ett enkelt och lättorienterat sätt, för att det är 

barnen som ska kunna hantera bloggen samt att utseendet är utifrån barnens önskemål.  

5. Vem är besökaren? Besökarna på vår blogg kommer att vara föräldrar och barnens 

pedagoger. Föräldrarna får information om barnens vardag utifrån deras berättande. 

Pedagogerna får en insyn i barnens tankar och åsikter (Bergström, 2003, s.23-24). 

     Nästa steg i vår process var att diskutera och reflektera över våra didaktiska val (Vad? 
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Hur? Varför? För vem?).  Detta kom vi fram till: 

VAD? Utifrån litteraturen och det behov som vi noterat formulerade vi vårt syfte. Vi vill 

presentera det, som att vi ska skapa ett arbetssätt som innebär, att man synliggör barns 

perspektiv. För att smalna av vårt syfte, valde vi att fokusera på barnens röster och berättelser 

om sin vardag i förskolan. I ett barns perspektiv, ser vi barnen som kompetenta och sociala 

aktörer som är aktiv, ivriga att lära sig om och engagera sig i omvärlden. För att kunna utgå 

från barnens perspektiv måste vi finna och utveckla metoder för att höra barns röster 

(Gustavsson, 2011, s.46). Barn ser och uppfattar i regel sin omvärld, på annorlunda sätt 

jämfört med vuxna. För att kunna utmana varje barn, behöver pedagogerna förstå och tolka 

deras omvärld. Som vi tidigare nämnt är det ett exempel på hur vuxna kan få reda på barns 

tankar att föra ett samtal med barnen där de får tala, tänka och reflektera (Doverborg & 

Pramling, Samuelsson, 2012, s.9,15).  

HUR? Vi valde att starta upp en blogg på förskolan, det gjorde vi under en period då vi 

befann oss på förskolan i 7 dagar. Varje dag gjorde vi tillsammans med två barn åt gången ett 

blogginlägg. Barnen fick ta ansvar för att själva fotografera till bloggen och fick bestämma 

vad blogginlägget skulle innehålla, vilka bilder som skulle laddas upp och vilka filmer som 

skulle visas. Barnen fick fotografera själva och samtala om bilden, associerar de till sin egna 

erfarenhetsvärld (Doverborg & Pramling, Samuelsson, 2012, s.38). Barnen fick själva skriva 

om de kunde och ville men vi fanns där som stöd om det behövdes. Genom att barnen fick 

fotografera på egen hand och bestämma över kameran, framkommer andra motiv än vad 

vuxna skulle bidra med, på så sätt synliggör vi barnens perspektiv på vardagen. Vi lät barnen 

tala, tänka och reflektera, för att få reda på deras tankar och uppfattningar. För att få reda på 

vad och hur barn förstår ett innehåll, måste barnen ställas inför situationer där de kan 

reflektera, tala och uttrycka sig (Doverborg & Pramling, Samuelsson, 2012, s.18; Svenning, 

2011, s.98). Syftet med detta var som vi tidigare beskrivit att få höra barnens röster och deras 

berättelser om vardagen i förskolan När inlägget är färdigt reflekterar vi över barnens 

berättelser och hur vi själva har agerat. 

VARFÖR? Genom bloggen kan pedagogerna få syn på vad barnen tycker är roligt, mindre 

roligt, viktigt och intressant. De kan även få syn på barnens olika utvecklings nivåer. Det ger 

en insyn i hur barnen uppfattar de olika aktiviteterna som förekommer på förskolan. Utifrån 

det kan pedagogerna till exempel påbörja projektarbeten med utgångspunkt i barnens 

intressen (Åberg & Lenz, Taguchi, 2005, s.113). 

FÖR VEM? Först och främst för barnen och pedagoger, men även för föräldrar som kan läsa 

barnens inlägg. 

Vi har dessutom utarbetat en guide på hur man kan arbeta med en blogg i förskolan med de 

syften vi beskrivit. Guiden utarbetades allt eftersom vi besökte förskolan och testade vår 

modell (främst bloggen). Den kommer användas av barn och pedagoger i förskolan. I guiden 

tar vi upp vad som är viktigt att tänka på, hur man ska gå tillväga både praktiskt och i sitt 

förhållningssätt gentemot barnen. 
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Ovanstående figur över vår modell är hämtat från vår guide. Avsnittet ”Introduktion för barn 

och pedagoger” innehåller information till pedagogerna angående vad de bör tänka på för att 

starta processen, samt hur de kan introducera barnen. ”Ansvariga barn” innehåller 

information och tankar kring hur pedagogerna kan välja antal barn som ska få vara ansvariga 

för fotografering och bloggen. Det finns även tankar om hur ofta bloggen ska uppdateras. 

”Fotografering/Filmning” innehåller vad som kan vara viktigt att tänka på när pedagogerna 

lämnar över kameran i barnens händer. ”Processen till färdigt inlägg” innehåller information 

om hur pedagogerna kan tänka kring arbetet med barnen vid skapandet av blogginlägget, samt 

hur det kan gå tillväga. ”Reflektion” innehåller hur pedagogerna kan arbeta vidare med 

barnens tankar och åsikter, samt hur de kan reflektera om det som synliggörs på bloggen. En 

mer ingående beskrivning om varje del finns i vår guide, se bilaga 3.  

 

3.2 Arbetsfördelning oss emellan 
Adéle tog kontakt med en förskola genom att maila förskolechefen som bifogade vidare det 

till en lämplig avdelning. Därefter besökte vi förskolan, personalen och barnen. Vi skrev brev 

till föräldrarna, sökte litteratur, sökte fakta via internet, skrev på rapporten och guiden, samt 

befann oss på förskolan i 7 dagar. Vi har även genomgått handledningar tillsammans, där vi 

efteråt har haft dagar, där vi koncentrerat oss på kompletteringar som har behövts. Vi har gjort 

det tillsammans och anser att samarbetet har fungerat bra. Guiden delade vi upp. Amanda 

skrev om delarna ”Fotografering/ Filmning och Process till färdigt inlägg” medans Adéle 

skrev delarna ”Ansvariga barn och Reflektion” resterande delar skrev vi tillsammans.   

 

3.3 Forskningsetiska ställningstaganden 

 
I vårt arbete har vi tagit del av vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innefattar 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa betyder att vi 
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informerat de medverkande (pedagoger, barn och vårdnadshavare) om vårt syfte samt 

tillvägagångssätt. Vi informerade deltagarna om att deras medverkan är frivillig, deras 

rättigheter och att de närsomhelst under processen får avbryta sin medverkan. Barnens 

vårdnadshavare, barnen och pedagogerna har fått information om anonymitet, att det i vår 

modell inte går att vara helt anonym, vilket alla har godkänt. I vår rapport är alla anonyma,  

men på bloggen synliggörs bilder på barnen och både avdelningens och barnens namn, vilket 

lärare och elever kommer få ta del av under en veckas tid. Det har även fått information om 

att vårt arbete enbart kommer att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14). 

    Eftersom barnen är minderårig har vi genom deras vårdnadshavare fått godkännande till 

deras deltagande av vår arbetsmodell. Det gjorde vi i form av informations- och 

medgivandeblankett. Se bilaga 2 och 4. Vi tog upp deras rätt att avbryta och att arbetet enbart 

kommer att användas i forskningssyfte muntligt. Vi valde även att informera barnen på ett 

tydligt och konkret sätt vad deras medverkan skulle innebära. Vi har också varit tydliga med 

att barnens medverkan är frivillig. Vi har tagit del av Codex (2014) och deras riktlinjer när det 

handlar om barn och följt dessa. Vi anser att barnens delaktighet, ska ske på deras villkor. 

 

4. Ingående beskrivning av genomförandet  
 

Första dagen i förskolan informerade vi barnen och pedagogerna om vår modell. Vi frågade 

pedagogerna, vad de hade för förväntningar på bloggen, vilket syfte bloggen skulle uppfylla, 

för att kunna tillfredsställa deras behov och önskemål. Vi ville få information från barnen om 

hur mycket de visste om bloggar och vad en blogg innebär. Vi visade upp ett exempel på en 

blogg, för att vi ville få det så tydligt och konkret som möjligt för barnen. Genom det fångade 

vi upp barnens uppfattningar och idéer eftersom vi ansåg att det viktigt att barnen skulle få 

vara med i hela processen (Åberg & Lenz, Taguchi, 2005, s.10). Vi arbetade enligt en 

användarorienterad designprocess, enligt Norman (2013) som innebär att vi genom hela 

processen vill försöka fånga in användarnas synpunkter och anpassa produkten efter dem 

(s.8).  

 

Andra dagen i förskolan introducerade vi barnen och pedagogerna till vår blogg, för att de 

skulle kunna se hur just deras blogg skulle kunna se ut. Se bilaga 5. Vi förklarade för barnen 

vilken roll de skulle få i processen och att de skulle bli tilldelade namnlappar, när de skulle 

vara aktiva, exempelvis den dagen då de skulle fotografera. Genom det kunde vi göra 

processen spännande, låta varje barn få känna sig speciell och även synliggöra för alla övriga 

barnen i gruppen, vilka som var fotografer och som ansvarade för bloggen just den dagen. Vi 

gjorde även det första blogginlägget tillsammans med två barn, det inleddes med att vi deltog 

i en av lärgrupperna på förskolan. Vi började med att fråga vilka två barn som skulle vilja 

vara fotografer idag, för att barnen frivilligt ska vilja vara delaktiga i processen (Bjørndal, 

2005, s.139). Under lärgruppens aktivitet fick vi påminna barnen om att fotografera, då det 

lätt glömdes bort. När vi sedan skapade inlägget fick vi ställa många reflekterande frågor för 
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att barnen skulle öppna sig och våga delge oss sina erfarenheter och uppfattningar (Doverborg 

& Pramling, Samuelsson, 2012, s.37). Vi påbörjade arbetet med guiden samma dag eftersom 

att vi kände att vi hade en bra grund efter andra dagen på förskolan och vi hade den 

information som behövdes för att komma igång med den. 

Tredje dagen deltog vi i en av lärgrupperna igen, frågade vilka två barn som ville vara 

fotografer och göra blogginlägget. Den här dagen upptäckte vi vissa svårigheter med vår 

modell, bland annat hur viktigt det är att få sitta ostört med barnen då de lätt blir distraherade 

av omgivningen. Vi bestämde därför att hädanefter sitta i ett enskilt rum. Vi tog även alltför 

stor plats i bloggprocessen, till exempel att vi tillrättavisade barnen vid stavfel och att vi hade 

vissa föreställningar om hur det skulle skrivas. Ett dilemma uppkom också, då vi la märke till 

att vi ställde för många frågor, som var vinklade efter det vi ville få fram och redan visste. Vi 

insåg hur viktigt det, var att vi måste tänka på att barnen ska styra bloggen och att det inte 

alltid blir som vi har tänkt oss. Bloggen kommer inte alltid att innehålla korrekt 

meningsuppbyggnad och rättstavande ord, istället kommer bloggen vara helt uppbyggd av 

barnen. För att vi vill få fram barnens uppfattningar, röster och syn på förskolevardagen. 

Återigen fick vi själva reflektera över processen och värdera hur vi kan göra den ännu mer 

användarorienterad. Vi fortsatte med att producera guiden eftersom det dök upp fler frågor 

som vi upplevde att vi behövde komplettera med, till exempel vad det är viktigt att tänka på 

och vilka dilemman som kan dyka upp.  

 

Fjärde dagen deltog vi i barnens utevistelse och deras fria lek. Barnen sa flera gånger till oss, 

att de ville att vi skulle ta en bild på dem i leken, det resulterade i att vi tog bild, men barnen 

fick ”godkänna” dem, även ifall de var mitt i leken så ville de gärna tillföra bilder till bloggen. 

Denna dag testade vi att hålla oss mer i bakgrunden vid datorn och låta barnen skriva inlägget 

själva. Vi handledde barnen i processen och svarade på deras frågor, vi vägledde barnen 

genom att ställa följdfrågor och nya öppna frågor (Doverborg & Pramling, Samuelsson, 2012, 

s.83). Det är svårt att enbart ta barnens perspektiv för att det blir automatsikt så att vi som 

vuxna tolkar en del, men det vi får fram via bloggen är barnens röster och berättelser om 

vardagen i förskolan och det var vårt syfte. Dilemmat som framkom var att vi under en så kort 

period testade denna modell med hela barngruppen, vilket resulterade i att det är nya barn 

varje dag och alla barn inte hinner göra inlägg flera gånger. Vi måste därigenom introducera 

barnen varje gång. Vi hade därför svårt att se helheten av barnets tankar, om verksamheten 

och utveckling hos barnen då vi bara var där en kort period. Hade barnen fått repetera denna 

process flera gånger, hade sannolikheten varit större att vi såg en utveckling, samband och 

hade kunnat ta tillvara på barnens röster och åsikter. 

Femte dagen, valde vi att fortsätta med att låta två nya barn delta. Vi lät därigenom alla barn 

delta eftersom vi inte ville svika pedagogerna och främst barnen, då vi lovat att alla barn 

skulle få prova på att blogga. Om vi hade haft möjligheten att göra om detta, skulle vi ha låtit 

samma barn delta flera gånger för att kunna se ett samband och kunnat ta tillvara på barnens 

röster mer i en progression. Denna dag deltog vi i barnens fria lek i en lekpark, där barnen 

fick fotografera och turades om. När barnen hade fotograferat en stund, ansåg vi att de hade 

tagit tillräckligt många bilder. Vi avbröt genom att barnen fick ta varsitt sista foto, för att 
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barnen skulle hinna få leka med de andra barnen innan vi gick tillbaka till förskolan. Väl 

tillbaka på förskolan satte vi oss vid datorn och vi upptäckte att barnen hade tagit väldigt 

många bilder. Vi uppfattade att vi inte kunde lägga upp alla 25 bilder som barnen tagit, vi 

valde att gå igenom bilderna tillsammans och barnen fick välja ut sex bilder som de ville ha 

på bloggen. Anledningen till att de fick välja sex bilder var för att de skulle få välja tre 

stycken var. Därefter skrev barnen själva inlägget och vi handledde genom att ljuda orden när 

barnen frågade om hjälp. Vi fick en kommentar av ett av barnen: ”Det var väldigt roligt!”, 

vilket gav oss bekräftelse på att detta kan vara ett lustfyllt sätt för barnen samtidigt som vi kan 

fånga upp deras röster och berättelser (Barn1, 2015). 

Sjätte dagen deltog vi på idrotten, där två nya frivilliga barn fick fotografera. Det kan vara 

viktigt att tänka på att barnen inte alltid vill ta bilder när det pågår andra aktiviteter, i vårt fall 

ville barnen fotografera, men vuxna ska inte ta det för givet. Blogginlägget blev förskjutet till 

morgonen därpå, på grund av att det inte fanns någon tid över. 

Sjunde och sista dagen på förskolan var vi med i en av lärgrupperna igen. Det var två barn i 

gruppen som ännu inte hade varit fotografer eller lagt upp ett inlägg, dessa två ville frivilligt 

göra det idag. Båda barnen tyckte det var väldigt roligt att fotografera och de tog många 

bilder, vi fick avbryta fotograferingen för att hinna med inläggen. Vi avbröt genom att de fick 

ta ett varsitt sista foto. Idag fick även gårdagens par göra sina inlägg på bloggen, de fick välja 

ut de bilder de ville ha med på bloggen, för att barnens skulle få känna att deras åsikter är 

viktiga och att vi tar tillvara på dem. Därefter la vi upp bilderna och barnen fick välja rubrik, 

de valde dock att inte skriva något i inlägget utan blev nöjda med sina bilder och sina namn. 

Därefter satte vi oss ner med dagens fotografer och valde ut bilder tillsammans, återigen för 

att barnen skulle känna att deras åsikter var viktiga och att vi tog tillvara på dem. Vi la sedan 

upp deras bilder, den här gången var de lite oense om rubriken, så det fick bli två rubriker. Ett 

av barnen ville bara skriva sitt namn, barnet blev distraherad av alla barnen som lekte runt 

omkring, vilket det barnet också ville göra. Det andra barnet var väldigt intresserad av siffror 

och ville skriva ett antal siffror, vilket vi accepterade eftersom det var deras inlägg. Dilemmat 

idag var att båda ville ha en egen rubrik och de ville skriva olika saker. Vår slutsats blir att i 

vissa fall kan det vara bra att sitta ensam med ett barn.  

    Vi fortsatte med att strukturera upp vår guide och börjar fundera på tänkbara bilder som kan 

behövas som stöd. 

     

Åttonde dagen på förskolan satte vi oss ner med pedagogerna och lämnade över vårt första 

utkast av guiden. Vi planerade att de skulle få ta över bloggen tillsammans med barnen och 

testa vår modell med hjälp av guiden. För att förenkla för pedagogerna satte vi oss ner och 

visade dem hur de kan göra inlägg på bloggen. Vår modell testades därefter av pedagogerna 

som även ska få utvärdera vår guide. Vi gav dem både våra telefonnummer och mejl-adresser 

så att de kunde nå oss vid frågor eller problem.  

Efter två veckor återvände vi till förskolan för att få respons. Även för att se hur bloggandet 

hade gått. Vi fick positivt feedback från pedagogerna och konstruktiv kritik på vad vi kunde 

förbättra. Vi har även överlåtit två utomstående få läsa vår guide och utifrån feedback har vi 
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gjort några ändringar. De utomstående har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta på en 

förskola, begreppet barns perspektiv eller att använda sig av en blogg. De innehar en 

universitetsutbildning, men inom ett annat område och arbetar med människor. 

 

4.1 Svårigheter med vår modell 

 
Svårigheter med bloggen som vi själva tidigt stötte på, var att det var svårt att släppa 

kontrollen och låta barnen ta över utan att tillrättavisa. Vi hade svårt att släppa de 

föreställningar vi själva hade när vi påbörjade processen. Det är viktigt att lyssna och höra 

barnens röster och våga släppa kontrollen för att de ska få känna sig delaktiga (Johannesen & 

Sandvik, 2009, s.42).  Hur mycket kan vi släppa kontrollen? Det finns föreställningar om 

barnens behov, men det måste finnas gränser för att skydda barnen. Vår modell bygger på att 

lyssna till och synliggöra barns röster därför vill vi att de ska få säga sin mening och 

bestämma över inläggen. Vi måste ändå sätta vissa gränser för barnen, annars kan de komma 

till skada av olika anledningar (Qvarsell, 2003, s.103).  Barnens integritet måste värnas, vi gör 

det genom att vi har lösenordsskyddade inlägg (Svenning, 2011, s.89). Vår modell omgärdas 

av många etiska frågor. 

    Det är viktigt att inte lägga ut bilder, filmer på barnens ansikte eller där det syns vilket barn 

det är, ett alternativ är att ha en lösenordsskyddad blogg, där endast de som har lösenordet kan 

se bilderna. Det är även viktigt att tänka på att respektera barnens ”nej”, att de som kanske 

inte vill fotografera eller bli fotograferade och skriva ett inlägg. Den här processen ska vara 

frivillig att medverka i (Bjørndal, 2005, s.139).  

Det kan finnas förskolor som ännu inte har de digitala verktygen som behövs i vår modell. 

Förskolor har generellt tillgång till IT-utrustning, men det kan varierar mellan de olika 

verksamheterna, i stort sett har all förskolepersonal tillgång till datorer på arbetet. Tillgången 

till IT-verktyg, kan ha en stor betydelse för hur mycket och på vilket sätt IT används på 

förskolan. Enligt Skolverkets uppföljning om användning av IT och IT-kompetens i förskola, 

skola och vuxenutbildning har det kommit fram till att ”Bland förskollärare är andelen som 

använder dator i arbete med barngruppen varje vecka knappt 40 procent, medan närmare 30 

procent av förskolepersonalen aldrig använder dator i detta sammanhang” (Skolverket, 2008 

s.3,14). 

    Svårigheter med guiden som vi stött på var att alla pedagoger inte har kommit lika långt i 

IKT-utvecklingen. Vår guide måste kunna fungera för både nybörjare och för dem som 

kommit längre i sin IT-utveckling (Förskollärare1, 2015). Ytterliggare en svårighet är att 

guiden och bloggen enbart kommer finnas på svenska vilket kräver att pedagogerna och 

föräldrarna innehar den språkkunnigheten. 

 

5. Utvärdering 

 
Vi har valt att använda oss av en loggbok för att observera och utvärdera vår modell. Vår 

loggbok kan också benämnas som till exempel reflektionslogg eller värderingslogg. Vi har 
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valt att föra loggbok efter varje besök på förskolan, då vi har skapat ett inlägg. Vi valde att 

utgå från en loggbok, som var strukturerad efter beskrivande, tolkande och reflekterande. Vi 

beskrev i loggboken, hur dagen gick till, samt reflekterade över situationer som uppstått. Vi 

har även utvärderat vårt sätt att arbeta och hur vi har agerat. Vi har därefter vid behov ändrat 

vårt arbetssätt (Bjørndal, 2005, s.61, 64).  

 

5.1 Hur har processen gått till 

 
Processen för oss var lärorik. Genom vår uppstartade blogg har vi arbetat fram en fungerande 

metod. Det gör att vår blogg har fungerat som en lärandeprocess för att uppnå våra mål och 

även för att kunna utarbeta en tydlig guide, som verksamheterna kan använda sig av som stöd.  

I våra reflektioner efter varje dag på förskolan, som vi skrev i vår loggbok, har vi kommit 

fram till att det är väldigt viktigt att våga släppa kontrollen, vara i enskilt rum, fundera över 

hur många barn som ska vara ansvariga och hur många dagar de ska få vara ansvariga. Vi 

tycker att med hjälp av det vi kommit fram till så fungerade vår modell bra. Vi fick syn på 

barnens olika tankar och röster om förskolevardagen, vilket var väldigt intressant, vi fick idéer 

om hur vi skulle kunna arbeta vidare med deras åsikter. Till exempel att syskonen har stor 

betydelse och alla barnen vi hade, pratade väldigt mycket om sina familjer. Utifrån det kan 

pedagogerna arbeta vidare med ett projekt om deras familjer. Vi upptäckte även att de 

uppskattade att få använda datorn, att få skriva både bokstäver och siffror. Barnen fick själva 

utforska tangentbordet och tyckte det var väldigt intressant att den bokstaven eller siffran de 

tryckter på kom upp på dataskrämen. Det kan vara ett tecken på att de är intresserade, både av 

bokstäver och siffror, vilket avdelningen redan hade startat ett projekt om. Vi kände inte 

barnen innan och under processen kände vi att vi lärde oss något nytt om alla barnen som 

deltog. Vi såg att barnen på avdelningen var väldigt duktiga på att samarbeta och att turas om 

med användningen av datorn och kameran. Barnen var själva väldigt noga med att turas om 

och se till att båda var delaktiga i processen. 

 

5.2 Test av modell 

 
Vi lämnade över bloggen och guiden till pedagogerna. Vi började med att gå igenom 

bloggprocessen, för att förenkla för pedagogerna. Vi satt med dem vid datorn och visade hur 

man gick tillväga för att skapa ett inlägg och pedagogerna förde anteckningar. Därefter fick 

varje pedagog testa själva medan vi satt i bakgrunden och stöttade. Vi lämnade över guiden, 

där det står hur de själva kan synliggöra barnens röster och tankar kring förskolans vardag, 

samt vilket förhållningssätt pedagogerna bör ha gentemot barnen.   

 

5.3 Hur fungerar det 

 
Den feedbacken vi fick var att pedagogerna tyckte att guiden var lättläst och tydlig samt ett 

fungerande komplement till verksamheten. De ansåg att guiden var bra formulerad utifrån det 
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tydliga didaktiska frågorna. De tyckte däremot att det var svårt att få tiden räcka till för att 

sätta sig ner med barnen och göra inläggen. De tyckte att det skulle underlätta processen om 

ett schema infördes, där varje pedagog hade veckovist ansvar för bloggen. De tyckte att 

bloggandet skulle bli en del av verksamhet och vara schemalagt. Vi fick även feedback om att 

utrustningen var viktig och påverkade deras arbete med bloggen. De ansåg att utrustningen 

som de hade nu inte var tillräckligt bra, för att bloggen skulle kunna användas som ett 

arbetsverktyg. Det hänger även samman med tidsbristen. De hade gått till biträdande chef för 

ett önskemål om bättre utrustning, till exempel ny och bättre kamera. De ansåg också att deras 

kunskap hade stor betydelse, då även detta gjorde att det tog längre tid. De ville även få 

utbildning inom detta då läroplanen innehåller mål om IKT och deras intresse var stort inom 

området. I vår guide har vi utgått från olika punkter som vi anser är viktiga att tänka på när du 

skapar en blogg, de tyckte dessa punkter var väldigt relevanta och kände att det var punkter 

som även dem skulle använda sig av i sitt fortsatta arbete med bloggen. Enligt de två 

utomstående var vår guide uppbyggd på ett tydligt och lättläst vis. Figuren och färgkoderna 

uppskattades och gjorde det lätt att läsa och skapade en tydlig förståelse. 

     Under vår process kände vi att vi fick syn på de enskilda barnens röster och vi fick syn på 

barnens tankar och intressen. När pedagogerna testade guiden fick det inte fram lika tydligt 

resultat. Vi kunde i inläggen se pedagogernas styrande. En hypotes som vi har utifrån 

samtalen med dem är att på grund av tiden så har det inte den möjligheten som vi hade att 

sätta sig ner med barnen och tänka och reflektera över dagen. Pedagogerna var fortfarande 

positiva till guiden och var villiga att göra det ändringar som måste ske för att följa guiden. 

De ville göra detta genom att schema- lägga aktiviten och ha ansvariga pedagoger veckovis, 

för att ge alla pedagoger en chans att utveckla alla kollegors kompetens och synliggöra 

barnens röster. 

6. Slutsatser 

 
Utifrån vår loggbok och den feedback vi fått, har vi kommit fram till att modellen är ett 

arbetsverktyg som fungerar i förskoleverksamheten, men det finns fortfarande kunskapsbrister 

och utrustning, som utgör en viss svårighet med modellen i from av tidsbrist. Bloggandet 

kräver en del av att pedagogerna i form av tid och kompetens vilket är något som kan jobbas 

fram. Genom att använda sig av bloggen och göra inlägg skapas IKT kunskaper hos 

pedagoger. Utifrån responsen på guiden känns den som väldigt relevant i dagens 

förskoleverksamheter, då barns perspektiv är något som fattas. Förskolor utgår ofta från ett 

barnperspektiv, då det utgår från vad majoriteten av barnen vill göra och är intresserade av. 

Utifrån vår guide får vi syn på det enskilda barnets tankar. Genom vår guide får pedagogerna 

också en djupare förståelse för hur man kan få fram och synliggöra barns perspektiv och  

röster. Vår slutsats är, att guiden kan fungera i förskoleverksamheten, men det beror mycket 

på pedagogernas vilja, intresse och inställning. Det krävs också av verksamheten att göra plats 

och tid för att detta ska kunna fungera. Vi anser att det här är en viktig del i verksamheten, för 

barnens välmående och utvecklig. Barnen får genom modellen en större självtillit, genom att 

få testa olika verktyg och blir lyssnade till.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Frågor till avdelningen 
 

Frågor till pedagogerna: 

 

Vad är ert syfte med att starta en blogg? 

 

Vad har ni för förväntningar med bloggen? 

 

Vad vill ni ska finnas med på bloggen? 

 

Vad har ni för regler och riktlinjer på förskolan angående etniska ställningstagande? 

 

 

Vi la till frågan ”Vad har ni för kunskaper om IKT?” i efterhand då vi märkte att det var en 

fråga som vi behövde få svar på. 

 

Frågor som vi ställde till barnen: 

 

Vet ni vad en blogg är? 

 

Känner ni någon som har en blogg? 

 

Vad vill ni ha med på bloggen? 

 

Vad ska bloggen heta? 
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8.2 Bilaga 2 – Brev till vårdnadshavare 
 

Brev till vårdnadshavare: 

 

Hej! 

 

Vi heter Amanda och Adéle och är två studenter som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet på Uppsala Universitet. 

 

Som slutuppsatts har vi valt att undersöka ämnet barns perspektiv och vi är glada över att få 

göra det här på avdelningen! Vi ska under ca två veckor vistas här på avdelningen och 

tillsammans med barnen skapa en blogg som föräldrar och pedagoger kan komma in på 

genom ett lösenord. På den här bloggen kommer barnen (två eller en per dag) själva 

fotografera saker som händer under dagen och bestämma vad som ska läggas upp samt vad 

som ska stå på bloggen. Vi kommer introducera detta med barnen och finnas tillhands under 

dagarna. Vi kommer också sitta med barnen när de skapar sitt blogginlägg. 

 

Detta för att vi ska få ta del av barnens perspektiv och se vad de tycker och vad de gillar att 

göra på förskolan. Samt hur en dag på förskolan ser ut utifrån deras perspektiv. Vi hoppas 

även på att barnen ser detta som ett lustfyllt lärande. 

Syftet är att synliggöra barnens tankar om dagarna på förskolan. 

 

Vi hoppas även att bloggen ska kunna fungera som en ytterligare insyn för er föräldrar i 

förskolans verksamhet samt som verktyg för pedagogerna på avdeln I läroplanen 98/ 2010 för 

förskolan står det att förskolan ska sträva efter att barnen  utvecklar sin förmåga att uttrycka 

sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation (s.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi undrar nu om vi har ert godkännande till detta?(Ja/Nej):___________________________ 

 

 

 

Namnteckning:______________________________________________________________ 
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8.3 Bilaga 3 - Guide 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

GUIDE FÖR HUR 

PEDAGOGER KAN 

SYNLIGGÖRA BARNS 

PERSPEKTIV OCH 

RÖSTER I 

FÖRSKOLAN 
 

Författare: Adéle Sandberg och Amanda Öhlund 

 

 

8.3 Bilaga 3- Guide 
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Barns perspektiv och barns röster 

 

Vår guide bygger på ett barns perspektiv som innebär att barn får 

uttrycka sina egna erfarenheter, uppfattningar och skapar en förståelse 

för sin omvärld. Här är det ingen vuxen som tolkar barnet utan lyssnar 

på barnets röster.
1
 

I och med att barnen får uttrycka sina erfarenheter och uppfattningar 

utvecklas en självständig individ hos barnen. Genom att pedagogerna 

inte tolkar barnen utan är lyhörda och lyssnar på barnens röster och 

berättelser, kan pedagogerna skapa sig en uppfattning om hur barnen 

ser på sig själv och sin omvärld.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sommer, Dion, Pramling Samuelsson, Ingrid & Hundeide, Karsten (2011).Barnperspektiv 

och barnens perspektiv i teori och praktik. 1. uppl. Stockholm: Liber 
 
2 Doveborg, Elisabet & Pramling, Samuelsson, Ingrid (2012). Att förstå barns tankar- 

kommunikationens betydelse. Stockholm: Liber 
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Enligt läroplanen 98/10 

 

”De behov och intressen som barnen själva på 

olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av 

verksamheten” (s.12). 
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Inledning 

 

Den här guiden innehåller ett exempel för hur pedagoger kan 

synliggöra barnens perspektiv i förskolan. Modellen som vi har 

utarbetat bygger på en blogg som bildar ett verktyg tillsammans med 

den här guiden. 

Varje barn ser och uppfattar sin omvärld ofta på annorlunda sätt än 

vuxna. För att kunna utmana varje barn behöver pedagogerna förstå 

och tolka deras omvärld. Ett exempel är att få reda på deras tankar 

genom att föra ett samtal med barnen där de får tala, tänka och 

reflektera. Därigenom kan pedagogerna få förståelse för barns 

erfarenhetsvärldar vilket gör att de kan utmana barnen till lärande. 

Ett sätt är att låta barnen få vara med i samtal om till exempel vad som 

skapar en bra vardag i förskolan. Utmaningen är inte om barnen ska få 

rätt till delaktighet och inflytande utan snarare hur. Denna guide är ett 

exempel på hur ni kan ta till vara på barnens röster och berättelser om 

förskolevardagen. 

Vi har utvecklat en modell som består av fem delar där pedagogerna 

tillsammans med barnen arbetar med att synliggöra barns röster om 

förskolans vardag. 

Vi har valt att gå till väga genom att starta en blogg där barnen får 

fotografera eller filma, dokumentera och även vara med i hela 

processen. På så viss synliggör vi barnens röster. Vårt fokus kommer 

ligga på barnens perspektiv. Syftet med den här guiden är att sprida 

kunskap om en metod som synliggör barns perspektiv och barnens 

röster. 
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Etiska ställningstaganden 

 

Då barnen är minderåriga är det viktigt att informera och få 

vårdnadshavares samtycke innan processen börjar. Vår modell bygger 

på en blogg vilket innebär att bilder och filmer på barnen kan 

förekomma. Därför är det viktigt att informera föräldrarna. Vi valde 

att starta en lösenordsskyddad blogg så bara pedagoger och föräldrar 

som har tillgång till lösenordet kan se inläggen. 

Det är också viktigt att fråga barnen om de vill vara delaktiga i 

processen. Det är bra om ni informerar barnen om vad processen och 

deras medverkan innebär.  

Både vårdnadshavare och barn bör vara informerade om att delta i 

denna modell är frivilligt och de har rätt till att när som helst avbryta 

sin medverkan.  

Då barnen ska ansvara för kameran kan det vara viktigt att upplysa om 

att fotografering på andra barn måste ske i samtycke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips om böcker om etniska ställningstaganden: Codex – regler och riktlinjer för forskning 

(2014). Forskning som involverar barn. http://www.codex.uu.se/index.shtml (2014-10-30). 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk 

resurs]. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet Tillgänglig på Internet: 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
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Utrustning 

 

Det här är utrustning som behövs för att kunna genomföra vår modell. 

1. Kamera 

2. Dator eller alternativ Läsplatta 

3. Blogg 

En fungerande kamera. Tänk på att det är barnen som ska använda 

den!  

Dator eller Läsplatta med möjlighet till internetanslutning samt med 

ett tangentbord med tydliga bokstäver och siffror. 

Det finns olika typer av bloggar, ni får testa er fram för att få reda på 

vilken som passar just er barngrupp bäst. Tänk på att vissa kan kosta 

pengar.  

När ni startar upp en blogg är det viktigt att tänka på om den ska vara 

lösenordsskyddad, vilket innebär att ett lösenord behövs för att se 

inläggen, eller om den ska vara öppen för alla. Tänk på att det ni 

lägger ut på internet kan sparas även ifall ni väljer att ta bort bloggen. 

Det är viktigt att ni skaffar medgivande av vårdnadshavare om ni 

väljer att lägga ut bilder på barnen. 

Här är några exempel där ni kan starta en blogg: Wordpress.com, 

Weebly.com och Blog.com. 
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Viktiga punkter att tänka på för att kunna 

skapa en fungerande och innehållsrik blogg 

 

Dessa punkter kan besvaras på olika sätt beroende på vilket syfte som 

ni väljer att utgå ifrån. Utifrån vår modell har vi besvarat dessa frågor 

såhär: 

1. Vad är målet med bloggen? För vår del är det att barnens röster ska 

synliggöras.  

2. Vad ska den innehålla? Vår blogg kommer innehålla barnens 

bilder/filmer och deras berättelser om vardagen.  

3. Hur ska den fungera? På vår blogg kommer barnens berättelser 

finnas, dessutom en informationssida som pedagogerna håller i, 

avsedd för föräldrarna och en kontaktsida.  

4. Hur ska den se ut? Bloggen är uppbyggd på ett enkelt och 

lättorienterat sätt för att det är barnen som ska kunna hantera bloggen. 

Utseendet är baserat på barnens önskemål. 

 5. Vem är besökaren? Besökarna på vår blogg kommer att vara 

föräldrar och barnens pedagoger. Föräldrarna får information om 

barnens vardag utifrån deras berättande och pedagogerna får en insyn i 

barnens tankar och åsikter. 

 

Tips på böcker om bloggar: ”Hemsida utan konsulter eller hur du gör en webbsida på 

googlepage eller weebly och startar en blogg i en blogger,wordpress eller tumblr utan att 

behöva lära dig html eller ftp” av Lindgren, Göran (2008).  

”Webbdesign: Innehåll, form och interaktivitet” av Bergström, Bo (2003) 
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Ansvariga barn- Vilka 

barn och vad dessa 

barn ska göra. 

Fotografering/ 

Filmning- Hur 

fotografering och 

filmningen kan gå till. 

Processen till ett 

färdigt inlägg- Hur 

blogg Processen kan 

gå till. 

Reflektion- Hur 

slutarbetet och 

reflektionen kan gå 

till. 

Introduktion för barn 

och pedagoger- Hur ni 

inleder processen med 

barnen. 
Intoduktion för 
pedagoger och 

barn 

Ansvariga barn 

Fotografering/ 
Filmning 

Process till ett 
färdigt inlägg 

Reflektion 

Arbetsätt 

Det arbetsätt vi beskriver bygger på fem punkter som beskrivs i 

nedanstående modell: 
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Introduktion 

 

Vad? Börja med att ta reda på hur mycket 

barnen vet om bloggar. Introducera även er blogg 

för barnen.  

Hur? Ni kan ta reda på vad barnen kan om 

bloggar genom att ställa övergripande frågor till 

exempel: 

Vet ni vad en blogg är?  

Vad finns på en blogg?  

Känner du någon som har en blogg? 

Ni kan även visa exempel på vad en blogg är och 

kan se ut genom att söka på olika bloggar på 

internet. 

För att introducera er blogg kan ni vissa upp den 

för barnen via datorn eller läsplattan och låta 

barnen utforska den. Ni kan också låta barnen 

designa bloggen med teckningar och bilder för 

att göra det hela mer lustfyllt.  

Varför? Detta för att barnen ska få förståelse för vad en blogg är 

och även kanske lockas till att få använda sig av en blogg. Det kan 

vara viktigt att barnen får reda på vad som kommer att hända och hur 

den här processen kommer att gå till för att undvika förvirring och 

möjliggöra intresse för barnen.  

 

 

 

 

Viktigt att tänka på! 

Det kan vara viktigt 

att ni som pedagoger 

är tydliga i era 

förklaringar och 

diskussioner med 

barnen samt att ni 

låter barnen styra 

bloggens utseende för 

att på så vis locka till 

barnens intresse och 

för att ge barnen 

inflytande över 

bloggen. 
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Ansvariga barn 

 

Vad? Välja ut hur många och vilka/vilket barn 

som ska ansvara för bloggen  

Hur? Det kan vara bra att ni pedagoger väljer 

vilka eller vilket barn som ska ansvara för bloggen. 

Samt hur många dagar som barnen ska ansvara för 

bloggen. Vi valde att utföra detta med två barn 

mellan 4-5 år för att vi anser att den tekniken vi 

använder kan vara för svårt för de allra yngsta och 

att datorn kan användas som ett hjälpverktyg för att 

lära sig bokstäver. Syftet styrs av barngruppen samt 

varje enskilt barns utveckling. Att välja hur många 

gånger som samma barn ska göra blogginlägg kan 

också variera beroende på hur det passar i 

verksamheten och för vad just ni tycker är bäst. Desto oftare ett barn 

är ansvarigt för inlägget desto mer kommer ni kunna synliggöra 

barnets röst. 

Ett litet tips är att ha namnskyltar som barnen själva gör som 

symboliserar att det är just deras dag att ansvara för bloggen, för att 

göra det mer lustfyllt och barnen får känna sig speciella den dagen 

Varför? Hur många barn ni väljer samt vilka åldrar barnen är kan 

variera då alla barn är olika och utvecklas på olika sätt. Därför kan de 

vara bra att känna av gruppen och därefter bestämma hur många barn 

som samtidigt ska ansvara för bloggen. Samt att bestämma hur många 

gånger samma barn ska ansvara för blogginlägget. Det kan vara bra att 

ha detta bestämt innan ni börjar med första inlägget för att få en 

klarare struktur på processen. 

Viktigt att tänka på! 

Om man påbörjar 

denna modell är det 

viktigt att tänka på att 

alla barnen ska 

erbjudas att få skapa 

ett inlägg på bloggen 

och få vara fotografer 

för en dag. 
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Fotografering/ Filmning 

 

Vad? Barnen ska fotografera själva, eller 

alternativt filma till inlägget på bloggen. 

Hur? Introducera barnen för kameran och 

förklara hur den används och låt sedan barnen 

testa själva. Det kan vara bra att påminna barnen 

om att fotografera eller filma då barnen lätt kan 

sväva iväg i andra tankar och aktiviteter.  I både 

fotograferingen, filmningen och under 

bloggprocessen är det viktigt att pedagogen är 

närvarande, stöttande och vägledande. För att 

det är viktigt att övervaka över vad barnen 

fotograferar så att de inte tar bilder på något 

olämpligt.
 

Varför? För att barnen ska få känna sig 

delaktiga och även få ha inflytande i förskolans dokumentation.  

Genom att barnen får ta egna bilder speglar de deras perspektiv och att 

sedan diskutera utifrån dem bidrar till att vi kommer åt hur barnen 

upplever sin förskolevardag. Barnens bilder kommer visas via bloggen 

där barnen får skriva deras tankar om bilderna eller om deras vardag 

för att göra deras röster hörda och för att kunna fånga deras 

perspektiv.
 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigt att tänka på! 

Det är viktigt att 

respektera ett ”nej” 

från barnen, både 

barnen som ska 

fotografera och de 

barnen som blir 

fotograferade eller 

filmade.  

Pedagogerna bör 

finnas till hands och 

vara närvarande. 
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Processen till ett färdigt inlägg 

 

Vad? Barnen får med hjälp av sina tagna bilder eller filmer skapa 

ett inlägg på bloggen. 

Hur? Vi valde att uppdatera bloggen 

mellan 3-5 dagar i veckan för att framhäva 

barns perspektiv på förskolevardagen så ofta 

som möjligt. Även för att få en regelbunden 

uppdatering för läsarna. Det kan underlätta 

att schemalägga denna aktivitet för att kunna 

planera tiden och för att se till att processen 

blir av. Det kan också vara bra att alla 

pedagoger ansvarar för bloggen och gör 

inlägg för att alla ska få chansen att utveckla 

samma kunskaper. Detta kan underlätta 

processen och samarbetet mellan 

pedagogerna.  Hur många gånger ni väljer att 

uppdatera er blogg är individuellt.  

Det är viktigt att pedagogen stödjer, 

stimulerar och vägleder barnen för att öka 

deras kompetens och utveckla nya 

kunskaper. Det kan även vara viktigt att vi 

genom hela processen är öppna för barnens 

åsikter och att vi vågar släppa kontrollen till 

barnen, för att barnen ska få vara delaktiga 

och ha inflytande över bloggen.  Det är 

nödvändigt för pedagogerna att få förståelse 

för barns erfarenhetsvärldar för att kunna 

utmana barnen till lärande. Det kan de göra 

genom till exempel föra ett samtal med barnen där de får tala, tänka 

Viktigt att tänka på! 

Det är viktigt att det syns 

att barnen har varit med 

och påverkat och tyckt 

till och inte bara varit 

närvarande under 

uppdateringen av 

bloggen. För att få syn 

på barns perspektiv och 

få dem delaktiga i 

verksamheten behöver 

pedagogerna vara öppna 

och möta barnen som 

subjekt. Det kan 

underlätta om 

pedagogen och barnet 

kan sitta i ett enskilt rum 

för att undvika 

distationsmoment. 
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och reflektera. För att få igång ett samtal med barnen kan det behöva 

ställas övergripande frågor till exempel ”Berätta hur det är att vara på 

förskolan?” Ett annat sätt att få fram barnens röster och berättelser är 

att använda sig av ljudinspelning. Genom ljudinspelning kan ni även 

få fram de barns tankar som inte kommit lika långt i 

skrivutvecklingen. Det ni gör då är att spela in det barnet säger. Vilket 

ni sedan lägger ut på bloggen.  

Varför? Genom att låta barnen kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer, i detta fall genom bloggen, strävar vi efter att främja 

barnens utveckling och lärande.  När barnen får ansvara för något 

skapas frihet, självständighet och självbestämmande för individen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Reflektion 

 

Vad? Att reflektera över vad som 

framkommit i bloggen. 

Hur? Genom att se vad det finns för bilder 

eller filmer i inlägget samt vad barnen har valt 

att skriva. Det kan vara bra att reflektera över 

alla inlägg som ett barn har skapat för att få en 

djupare förståelse för det barnet. Om ni har varit 

flera pedagoger som har deltagit i processen kan 

även ni prata ihop er om vad ni tycker er ha sett. 

För att jämföra era tankar samt för att hjälpa 

varandra att synliggöra barnens röster. 

Varför? Genom bloggen kan ni få syn på 

vad barnen tycker är roligt, mindre roligt, viktigt och intressant ni kan 

även få syn på barnens olika utvecklings nivåer. Det ger en insyn i hur 

barnen uppfattar de olika aktiviteterna som förekommer på förskolan. 

Utifrån detta kan ni till exempel påbörja projektarbeten utifrån 

barnens intressen. Verksamheten kan även förändras utifrån vad som 

framkommer på bloggen.  

 

 

 

 

 

 

Viktigt att tänka på! 

Det är viktigt att tänka 

på att inte stressa 

fram utan att låta 

processen pågå ett tag 

för att sedan kunna 

synliggöra barnens 

röster oh tankar om 

vardagen i förskolan. 
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8.4 Bilaga 4 – Andra brevet till vårdnadshavare 
 

Andra brevet till vårdnadshavare. 

 

Hej! Vi har nu kommit så långt i vår kurs att det börjar närma sig inlämning av vårt arbete till 

lärare och klasskamrater. Det innebär att våra studiekamrater och lärare kan behöva ta del av 

bloggen för att de ska kunna se resultatet på vår studie. Vi undrar nu om ni godkänner detta? 

Om ni inte gör det så kommer vi kunna redovisa resultatet i vår rapport istället. Anledningen 

till att vi vill att de ska få tillgång till bloggen är för att levande göra vårt arbete på ett 

tydligare vis.  

Om ni godkänner detta så kommer vi under en vecka att byta lösenord på blogginläggen och 

ge ut det lösenordet till lärare och klasskamrater så de får ta del av bloggen under en vecka.  

Därefter kommer vi byta tillbaka till det gamla lösenordet så ni återigen kan se inläggen. 

Detta kommer i så fall ske från den 20/4 till 30/4. För att ingen annan en ni ska få ha tillgång 

till bloggen. 

 

Tack på förhand  

 

Med Vänliga Hälsningar  

Adéle och Amanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavare till______________________________________________________ 

 

 

 

Jag ger mitt godkännande 

(Namnteckning)_________________________________________________________ 
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8.5 Bilaga 5 – Webbadress till bloggen 
 

www.avdmattisborgen.wordpress.com 

Vid lösenordsskyddade inlägg, använd  lösenordet: Klass2015 

http://www.avdmattisborgen.wordpress.com/

