UPPDRAG | uppdragsbeskrivning
Pedagogisk dokumentation

Fånga lärprocesser
– med pedagogisk dokumentation
Fortbildningen lär er att:
-Involvera barnen och ge dem inflytande
-Reflektera på ett strukturerat sätt med barn och kollegor
-Använda dokumentationen för att stötta barnens lärande

Om fortbildningen
Vilken dokumentation gagnar barnen bäst? Det är idag en mycket
relevant fråga att ställa till pågående dokumentationsuppdrag. Att
dokumentera för att stötta barnens egna tankar, teorier och lärprocesser är
ett av pedagogisk dokumentations många möjligheter. Men det finns flera!
Vi behöver olika dokumentationer för att ro iland uppdraget och alltid ställa
oss frågan. Vilken dokumentation ska jag använda nu? Välkommen till en
ständigt aktuell fortbildning om hur vi bygger in den pedagogiska
dokumentationen i vardagen och gör barnen delaktiga.

Målgrupp
Förskollärare, barnskötare, rektor

Innehåll
Hur skapar vi dokumentation på barns villkor?
Det finns risk att vi fastnar i arbetssätt där den pedagogiska
dokumentationen bara är de vuxnas process. Den pedagogiska
dokumentationen kan hellre liknas vid ett förhållningssätt där
dokumentationen används tillsammans med barnen för att ge dem
inflytande att påverka utbildningen, oavsett deras ålder.

Utvecklingsprocesser
sätter vi igång
tillsammans!
Vi fortbildar såväl större som
mindre grupper. Målet är att
ni ska få ny kunskap och
möjlighet att utveckla en
gemensam förståelse
tillsammans. Vi arbetar i
process för att utveckla nya
sätt att arbeta på utifrån era
förutsättningar. Våra
fortbildare reser över hela
landet och genomför
fortbildning - ni väljer plats under rådande pandemi
satsar vi framförallt på digitalt
genomförande.
Uppdragsfortbildning som vi anpassar till just
era behov och mål!

Vad, hur och varför dokumenterar vi?
Förskolan dokumenterar mycket idag. Men en stor del av dokumentationen
används utan att vi reflekterar kring barns lärande. Hur ser dokumentation
som fångar lärprocesser ut? Vi definierar begreppen och problematiserar
kring dokumentation som arbetsmetod.
Hur blir dokumentation pedagogisk dokumentation?
Om vi använder dokumentationen bara för att bevisa vad vi har gjort så
riskerar vi att missa hela lärprocessen. Reflektionen är central. Vad gör
barnen? Vad säger barnen? Hur hittar vi gemensamma former och
mötesplatser för att lära av varandra?

Tips och verktyg
Fortbildningen ger er teoretisk genomgång, dialog, övning och reflektion.
Dessutom får ni flera konkreta förslag, verktyg och praktiska tips som ni
själv kan använda direkt efter fortbildningen.

Kontakta mig
Jag hjälper dig gärna med dina frågor om
uppdragsfortbildning.
Jonas.Gille
jonas.gille@lararfortbildning.se
0708 59 44 84
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