


Barn har rätt att vara 
huvudpersoner i sitt eget lärande



Läroplanen + ? 
= god måluppfyllelse 
& hög kvalitet



”Vilka val vi gör och hur vi organiserar för de valen, avgör kvaliteten det blir på 
verksamheten, - inte citat från Läroplanen”





• Barnsyn

• Kunskapssyn

• syn på lärande 

• Syn på pedagogens roll & uppdrag

• syn på värden 

• syn på förskolan 



”Vi måste sluta trycka 
in runda barn i 
fyrkantiga 
verksamheter”
Reflektion av pedagog i Västerås



Har vi en organisation 
där vi kan vara 
närvarande pedagoger 
eller blir vi 
”härvarande”? 

Hur skapar vi en hållbar 
organisation av verksamheten, 
där ”vardagen” har  kvaliteter? 

Ett kompetent barn 
kräver ett kompetent 
sammanhang



Läroplanen är barnens rättigheter

Ingen är – alla blir

Alla är kloka & på olika sätt

Lära att lära

Vi behöver fördjupa och vidga våra tankar 
omkring vårt uppdrag 



Barnens rätt att få vara producenter 
av nya tankar och idéer och inte enbart 
reproducera fakta och kunskap.



HUR
VAD



Barnen och vuxnas projekterande

Läroplanen är barnens 
rättighet
- Alla barn har rätt 

att uppleva, erfara 
och utveckla det 
som står där.

VAD: Läroplanen är 
pedagogernas riktlinjer 
och mål för 
verksamheten. 
Riktlinjerna och målen 
tillsammans med våra 
ställningstagande 
(barnsyn, syn på 
lärande, kunskap, 
pedagogens roll) är det 
som blir vår 
gemensamma kompass. 

HUR: 
Pedagogisk dok som ett verktyg för att få syn 
på hur barnen använder sig av och utvecklar
t.ex. sitt matematiska tänkande, sitt språk och 
samarbetsförmåga när de gör sin egen 
melodifestival eller bygger för att vi ska 
kunna lägga till utifrån barnens egna 
strategier+ för att få syn på hur barnen är 
intresserade – vilka frågor som de vill ha svar 
på.
Dokumentationen kan också hjälpa oss att få 
syn på om det vi erbjuder i verksamheten 
stödjer barnen i deras kunskapande. 
Systematiskt kvalitetsarbete.

Projekterandet kopplat till begreppet undervisning: När arbetet med att stimulera och utmana barnen har målen i 
läroplanen som utgångspunkt och riktning, och syftar till en lärandeprocess.”

Barnens intressen = barnens 
projekt



När blir dokumentationen ett pedagogiskt verktyg?



Vi behöver ställa oss frågan 
- vad är syftet/syftena 
med att vi dokumenterar?

Varför dokumenterar vi? 

Vad vill vi synliggöra och varför vill vi det?

Vad ska vi ha dokumentationen till? 

Vad vill vi förstå mera om?



" När blir en dokumentation pedagogisk? vad är 
skillnaden på dokumentation och pedagogisk 
dokumentation?"

En dokumentation berättar vad som har hänt och 
synliggör barnet/barnen

En dokumentation synliggör, lyfter fram och 
”märkvärdiggör” det barnen har gjort både för dem 
själva och för andra. En viktig aspekt – men det räcker 
inte.  



DOKUMENTATION 
Enbart retrospektiv (tillbakablickande) – det här gjorde jag/vi . 
- Beskriver vad som hänt 
- vad vi erbjudit barnen

PEDAGOGISK DOKUMENTATION 
Både retrospektiv och prospektiv (framåt blickande) 
-syftar till att föra den pedagogiska arbetsprocessen 
framåt samt förändra och utveckla det pedagogiska 
arbetet



Pedagogisk dokumentation finns med 
i processen – är levande

Hänger ihop med de 
ställningstagande man gör –
barnsyn, syn på kunskap och lärande 
– pedagogens roll. 



Att barn lär sig, det vet vi och det 
intressant måste vara att ta reda på 
hur!

Inte hamna i osthyveleffekten – av 
checkning

Lyssna på många olika sätt - Vilka 
verktyg använder vi oss av? 



Att titta fördjupat:
Gå ifrån att beskriva vad vi tror att barn gör
– och istället beskriva och 
titta noga på vad de gör, 

tittar på, lyssnar på, pratar om,
Undersöker, utforskar,  leker..

Kan vi gå från att tolka in vad barnet gör och istället beskriva 
hur barnet gör?



Ta ställning för tvivlet – vi behöver inte vara tvärsäkra



styrdokumenten

Diskuteras för att vi ska få 
gemensamma tolkningar av vårt 
uppdrag
Här behöver vi 
också ta in teori 
och forskning

Barnet /Gruppen
• Behov
• Intressen
• Strategier för lärande 
och utveckling

Reflexiva/ öppna 
frågeställningar

Observationer som är ett 
råmaterial

Reflektion och diskussion

Planering - Verksamhet under utveckling/ systematisk kvalitetsarbete

Dokumentation –
kommunikation

Analys – nya frågor



Estetiska lärprocesser och förskolan som en plats för undersökande & utforskande

- vi behöver skapa möjligheter, ladda platser och material där barnen kan undersöka och pröva. 

- Material och miljöer inspirerar, sätter igång, aktiverar och utmanar både barn och vuxna. 

- Miljöer och material som ger barn möjlighet att göra kopplingar – använda sina erfarenheter

- Material och platser som inte söker rätta svar, där det bara finns ett sätt att göra utan platser där barn kan 
pröva, lägga till, göra nya erfarenheter i samspel med andra barn, pedagoger och miljön/material. 



”Genom att använda tecknandet för att förstå mer om något, utvecklar jag också mitt tecknande. Jag förstår mer om 
teckningstekniken, pennan, pappret samtidigt som jag gjort nya kunskaper och relationer till det jag tittat noga på.” 



”I flera år var jag inte vaken nog att ta in nya intryck. 
Målade mina förutfattade meningar, hellre det jag 
tänkte mig än det jag såg. 
Som liten lär man sig att himlen är blå och gräset är 
grönt – men gräs kan ju faktiskt vara blått också. 
Eller gult, surgult, nästan rött. Mjukt och hårt, glest 
och tätt, blankt och matt, fetglansigt, magert, 
småprickigt, snålkallt, strävt, maskrosgrönt, 
björklövsgrönt…varje skogstur är en uppdatering, en 
påminnelse om mångfalden.”

Ur boken Naturlära av Lars Lerin



Tack för idag
Om ni vill nå mig: 

anna.arhborn@gmail.com

Facebook: kreativt återanvändningscenter
Instagram: kac.vasteras

mailto:anna.arhborn@gmail.com

