Från barnens perspektiv

barn som utforskar området utanför ett äldreboende med hjälp av kameran
2-3 år, förskolan Solgläntan - Kärra (Sverige)

När vi skulle välja en plats att besöka med de yngre barnen på förskolan var det viktigt för oss att välja en plats
med stor möjlighet till samspel med andra. Vi ville att vår plats skulle bli en länk ut i samhället.
Vi valde att tillsammans med barnen utforska området utanför ett äldreboende. Genom att besöka vår plats
önskar vi öppna upp mellan generationerna och skapa relationer i strävan mot ett demokratiskt samhälle. Vi vill
jämna ut gränserna för medborgarna i vår stadsdel. Vår tanke med att välja en plats utanför förskolan var att vi
ville göra barnen synliga i samhället. Göra deras utforskande spännande och intressant, inte bara för dem själva
utan även för medborgare utanför förskolan. Vi vill lyfta barnens kompetens. Att gå till en gemensam plats har
stärkt barnens vi-känsla och de upptäcker platsen tillsammans. De tar sig an platsen med hela kroppen och med
alla sinnen. De springer, ligger, rullar, känner och smakar.

Snigel och maskar... trädet... jag vill gå till platsen och ta kort... vi
vill leka våran plats... leka och måla...

Vi vill ge barnen fler sätt att uttrycka sig på och därför har vi låtit dem
utforska platsen med kameran. Genom att barnen använder kameran i sitt
utforskande ges de möjlighet att uttrycka sig visuellt. De kan på så sätt
visa oss hur de ser på sin omgivning, sina kompisar och sina relationer. När
barnen dokumenterar med kameran är vi pedagoger nyfikna på: Vad ser
de genom kameralinsen? Vad fångar barnens intresse? Kan kameran hjälpa
barnen att få ett fokus att kommunicera kring? Vi upptäcker att barnen
genom att använda kameran får ett större fokus när de utforskar platsen.
De är nyfikna och samspelar med varandra. De tittar genom kameran,
tittar på när kompisen fotograferar, tar kort på varandra och på platsen.
De upptäcker varandra och detaljer med nytt intresse.

Jag tror att barnen gör platsen
levande och ger den ett nytt syfte
(en förälders röst)

Vi firar Förskolans dag på vår plats.
Ett möte mellan de yngre och de
äldre medborgarna i Kärra...
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