
Dette er informasjon om nettressursen Barnehagens digitale praksis til deg/dere som 
skal lede arbeidet i kollegiet. Her finner du en oversikt over innholdet i ressursen og 
forslag til hvordan det er tenkt at arbeidet kan gjennomføres.

Modul 3: Digitale møteplasser

Fagsamling 9: Pedagogisk dokumentasjon

Mål for fagsamlingen: 
Personalet skal reflektere over hvordan digitale verktøy kan brukes inn i arbeidet med 
pedagogisk dokumentasjon.

Merk: 
Bruk god tid på erfaringsutvekslingen og at dere kan velge mellom flere måter å gjennomføre 
denne delen av samlinga på. Det er ingen fagfilm i denne fagsamlinga. 

Utstyr og forberedelser
• Informer eller minn på de ansatte om at de skal bruke en digital løsning i erfaringsutveks-

lingen slik at de kan ta med seg egen PC, nettbrett, smarttelefon eller en minnepenn med 
prosjektet på slik at den som leder fagsamlinga enkelt kan vise dette på en digital tavle/
storskjerm hvis noen av gruppene skal bruke det. 

• Forbered en tekst på en digital delingsplattform til oppsummeringen av erfaringsutvekslin-
gen. Forslag til tekst: Skriv en kortfattet beskrivelse av prosjektet ditt og hvordan det gikk. 

• Hvis dere velger å gjennomføre oppsummeringen av erfaringsutvekslingen analogt: Last 
ned og skriv ut notatarket med problemstillingen: Skriv en kortfattet beskrivelse av pro-
sjektet ditt og hvordan det gikk. 

• Forbered en digital delingsplattform til gruppearbeidet hvor du skriver inn disse spørsmå-
lene som gruppene skal svare på sammen: Hvordan tar dere i bruk teknologi og digitale 
verktøy i pedagogisk dokumentasjon? Hvordan kan dere videreutvikle dette? 

• Last ned og skriv ut notatarket som brukes i gruppearbeidet. 
• Last ned og skriv ut eksempler på pedagogisk dokumentasjon fra Ila barnehage (hvis dere 

ikke velger å se de sammen på storskjerm). 
• Last ned og skriv ut et GLL-skjema til hver ansatt som de skal bruke i oppdraget. 

Gjennomføring av fagsamling
1. Erfaringsutveksling fra fagsamling 8: Alle deler sine prosjekter ved bruk av en digital løs-

ning. Viktig at den som deler sitt prosjekt gir en kortfattet introduksjon om prosjektet. 
Dere velger selv om dere deler i mindre grupper eller i plenum (dette tilpasses den enkelte 
barnehage ut ifra størrelse og hva som er mest hensiktsmessig). Utnevn en referent som 



skriver ned innspillene som kommer i plenum slik at dere kan hente de fram i modul 5. 
Åpne opp for innspill, kommentarer og spørsmål. Gjennomfør en oppsummering av er-
faringsutvekslingen ved hjelp av en digital delingsplattform. Alle skriver inn individuelt og 
svarer på følgende: Skriv en kortfattet beskrivelse av prosjektet ditt og hvordan det gikk. 
Bruk stikkord. Eller skriv 3 ord som beskriver hvordan du evaluerer prosjektet ditt. Den 
som leder fagsamlinga, viser resultatet av oppsummeringen på storskjerm og lagrer den 
grafiske framstillingen for videre arbeid i modul 5. Hvis dere ikke velger å gjennomføre en 
digital oppsummering kan dere bruke notatarket til erfaringsutvekslingen som personalet 
fyller ut individuelt. Disse samles inn og tas med i arbeid med modul 5.  

2. Les fagteksten Pedagogisk dokumentasjon individuelt eller i fellesskap. 

3. Gruppearbeid organisert som diskusjon i grupper: Sitt i grupper på 3-5 personer. Se på 
eksempler på pedagogisk dokumentasjon fra Ila barnehage sammen. Løft frem umiddel-
bare tanker i personalgruppa etter gjennomgangen. Drøft følgende spørsmål: Hvordan tar 
dere i bruk teknologi og digitale verktøy i pedagogisk dokumentasjon? Hvordan kan dere 
videreutvikle dette? Gruppa skriver inn svar eller refleksjoner fra diskusjonen i en digital 
delingsplattform eller i notatarket tilknyttet gruppearbeidet. Den som leder samlinga, viser 
resultatet av oppsummeringa på storskjerm/digital tavle. Utnevn en referent som skriver 
et kortfattet notat fra innspill og kommentarer fra plenumsrunden, disse tas med sammen 
med oppsummeringen for videre arbeid i modul 5.  

4. Oppdrag til utprøving i praksis: Gå gjennom oppdraget sammen med personalet. Forklar 
at de skal ta utgangspunkt i prosjektet fra fagsamling 8 eller gjennomføre et nytt lite di-
gitalt prosjekt sammen med ei gruppe barn. Prosjektet skal dokumenteres ved bruk av 
digitale verktøy. Dokumentasjonen skal brukes til vurdering og refleksjon over innholdet 
og barnas utbytte sammen med resten av personalet på avdelingen. Alle skal fylle ut et 
GLL-skjema i etterkant av arbeidet som de tar med når de skal dele sine erfaringer fra 
oppdraget på fagsamling 10 (les mer om GLL-skjema i fagsamling 3). 


