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Der er en risiko for, at børn bliver mere til studieobjekter end 
til subjekter, når det pædagogiske arbejde dokumenteres.  

Som pædagog skal du også rette blikket mod dig selv, 
ikke kun mod barnet, mener forsker Anette Emilson.
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EN STILLE OBSERVATØR
Anette Emilson observerede, at kommunikationen antager for-
skellige former, når pædagogerne dokumenterer. Et kendetegn 
ved situationen, når der dokumenteres, er, at der opstår stilhed. 
Pædagogen bliver en tavs observatør, en, der bliver på sidelinjen 
og observerer og dokumenterer, hvad barnet gør, enten med 
papir og blyant eller med et digitalkamera. Der foregår kun lidt 
kommunikation mellem barnet og den voksne.

”Pædagogen indtager denne position, fordi han eller hun ikke 
vil forstyrre eller påvirke barnet,” mener Anette Emilson.

EN OVERIVRIG OG STYRET DOKUMENTATION
En anden form for kommunikation i arbejdet med at dokumen-
tere er, at pædagogen indtager en mere aktiv rolle og styrer 
barnets opmærksomhed mod et bestemt fænomen.

Anette Emilson nævner et eksempel:
To børn, Lisa og Maya, skal male akvareller på staffelier. Pæda-
gogen siger, at de skal male sådan, at der dannes dråber. ”I skal 
bruge en masse vand på penslen,” siger hun. Flere gange spør-
ger hun børnene: ”Er det en dråbe?”



DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT30

”I disse situationer blev dokumentationen meget 
målorienteret. Børnene blev objekter for de fæno-
mener, pædagogen ønskede at få viden om,” siger 
Anette Emilson.
 
Ofte var det temmelig abstrakte og avancerede op-
gaver, der blev givet til de små børn. I nogle tilfælde 
blev børnene frustrerede, fordi de ikke forstod, hvad 
der foregik, mener forskeren.

SKAL STILLE KRITISKE SPØRGSMÅL
Pædagogisk dokumentation skal være en vej til 
refleksion, dialog og ny praksis i daginstitutionerne. 
Men er disse typer dokumentation egnet til dette? 
spørger forskeren.

Intentionen i begge situationer så ud til at være, at 
børnene skulle gøre bestemte ting. De skulle tegne 
en bus, bygge et tårn, tegne en dråbe. Selvom 
ønsket er at komme tættere på barnets perspektiv, 
er det i virkeligheden pædagogens perspektiv, der 
gennemsyrer hele kommunikationen, mener Anette 
Emilson.

Forskeren er ikke modstander af dokumentation, 
men hun mener, at det er vigtigt at stille nogle kriti-
ske spørgsmål om, hvad vi vil med den.

”Dokumentation er et fantastisk redskab til at få 
øje på nye måder at arbejde på. Men så skal du 
som pædagog ikke kun rette blikket og kameraet 
mod barnet, men også mod dig selv. Så får du et 
helt andet perspektiv. Du ser relationen og ikke bare 
børnenes præstationer. Det er den slags dokumen-
tation, der kan styrke børnenes læring,” mener 
forskeren.

FÅ STYR PÅ 
dokumentationen 

Dokumentation af det pædagogiske arbejde foregår 
som en naturlig del af hverdagen i de fleste dagtilbud. 
Svensk forskning viser imidlertid, at dokumentationen 

kun i ringe grad har fokus på børns læreprocesser.  
Brug de fire refleksionsspørgsmål til at give jeres  

dokumentationspraksis et eftersyn.

AF ANNE BREINHOLD OLSEN
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DOKUMENTERER VI AKTIVITETER 
ELLER LÆRING?
Et vigtigt fund i den svenske undersøgelse 
af pædagogers brug af dokumentation 
er, at pædagoger primært dokumente-
rer det, børnene laver i løbet af dagen. 
Pædagogerne bruger også til en vis grad 
dokumentationen til at reflektere over 
og forbedre det, de selv gør. Til gengæld 
er der meget sjældent fokus på, hvad 
børnene lærer, hvordan de udvikler sig, 
og hvad det i sidste ende fortæller om 
læringsmiljøet i institutionen.

Det kan hænge sammen med, at man 
som pædagog meget gerne vil infor-
mere andre, især forældre, om, hvad der 
foregår – fx ved hjælp af små fortællinger, 
plancher eller fotos. Problemet er bare, 
fortæller Torgeir Alvestad, som er en af 
forskerne bag undersøgelsen, at når man 
først og fremmest er optaget af at vise 
andre, hvad der er sket, reflekterer man 
ikke over børnenes læring – man forhol-
der sig ikke til børnenes læreprocesser, 
eller hvad man kan gøre anderledes i sin 
egen praksis. Det er derfor vigtigt at gøre 
sig klart, hvad dokumentationen skal bru-
ges til, inden man begynder på dokumen-
tationsarbejdet, sådan at man dokumen-
terer de rigtige ting til de rigtige formål.

FÅR VI REFLEKTERET OVER
VORES FOTOS? 
Klik! At tage billeder af børnene, mens 
de er i gang med forskellige aktiviteter, er 
den mest populære dokumentationsform 
blandt pædagogerne i undersøgelsen. 

Billeder fungerer godt til at vise andre, 
hvad der er sket i vuggestuen eller bør-
nehaven. Men undersøgelsen viser, at der 

sjældent knyttes refleksioner eller kom-
mentarer til billederne om, hvordan man 
har arbejdet med børnenes læreprocesser 
i de forskellige situationer. 

Hvis man skal kunne bruge sin fotodoku-
mentation til at hjælpe børnenes lærepro-
cesser på vej og forbedre sin pædagogi-
ske praksis, er det vigtigt, at man kommer 
et skridt videre end snapshots af glade 
børn og af børn, der er i gang med aktivi-
teter. Det kan man ifølge Torgeir Alvestad 
gøre ved at sikre sig, at ens fotos fanger 
både børns deltagelse i aktiviteten og de 
pædagogiske læringsmål for aktiviteten. 
Hvis målet for en aktivitet fx er at styrke 
børnenes sociale kompetencer, kan det fx 
være fotos af børn, der hjælper hinanden 
eller venter på tur. Torgeir Alvestad anbe-
faler også, at man skriver sine refleksioner 
over dokumentationen ned, så man selv 
fastholder sin egen læring.

DOKUMENTERER OG PLANLÆGGER 
VI I OVERENSSTEMMELSE MED  
VORES LÆRINGSMÅL?
Det er vigtigt, at dokumentationen bruges 
i forbindelse med planlægningen af det 
pædagogiske arbejde, og i undersøgel-
sen fortæller mange pædagoger da også, 
at de er opmærksomme på forholdet 
mellem dokumentation og planlægning. 
Udfordringen for mange er dog at få do-
kumentationen og planlægningen koblet 
sammen med institutionens overordnede 
læringsmål. Forskningen viser, at det kan 
forklares med, at mange pædagoger 
foretrækker en mere fleksibel og åben 
planlægning af praksis frem for en plan-
lægning, der fokuserer mere på overord-
nede mål. 

 

HVAD ER VORES LÆRINGSSYN, OG 
HVORDAN HÆNGER DET SAMMEN 
MED VORES DOKUMENTATION? 
Synet på børn og børns læring og udvik-
ling påvirker dokumentationen. I under-
søgelsen kan forskerne se, at der typisk 
er to forskellige perspektiver på børns 
udvikling i spil, når pædagoger arbejder 
med dokumentation. Det ene er et tradi-
tionelt psykologisk udviklingsperspektiv, 
det andet et mere moderne sociokulturelt 
perspektiv. 

Hvis man fx har et udviklingspsykologisk 
perspektiv på barnets udvikling, vil man 
i sin dokumentation fokusere mere på, 
hvad barnet kan eller ikke kan – altså 
om barnet er ”alderssvarende” med 
hensyn til sine kompetencer. Men hvis 
man tager de sociokulturelle briller på, vil 
man se barnets læreprocesser som noget 
relationelt og se barnet i samspil med 
de faktorer i læringsmiljøet, der påvirker 
barnet – pædagogernes arbejde, de fysi-
ske omgivelser mv., som derfor vil være i 
fokus for dokumentationsarbejdet.
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