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Sammanfattning 

Vår studie syftar till att ur ett läroplansteoretiskt perspektiv undersöka hur skolverkets påbjudna 

uppdrag med förskolans kvalitetsarbete kan utvecklas genom pedagogisk dokumentation, vilket 

är den metod som Uppsala kommun förordar. Studien är ett försök till att klarlägga hur 

begreppet pedagogisk dokumentation uppfattas av realiseringsarenan som formuleringsarenan 

påbjuder utifrån den reviderade Läroplanen Lpfö98 (2010). Pedagogisk dokumentation har sina 

rötter i Reggio Emilia pedagogiken som Loris Malaguzzi är upphovsman av och innebär ett 

gemensamt reflektionsarbete mellan pedagogerna, barnen, de anhöriga runt barnen och 

närsamhället. Att dokumentera och diskutera är grunden i den pedagogiska dokumentationen. 

Studiens huvudsakliga resultat visar inte någon märkbar skillnad mellan stora och små förskolor 

av de svar vi fått in då det gäller antal barn per pedagog i arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Överlag kan vi se att begreppet pedagogisk dokumentation uppfattas på skilda sätt. En 

bidragande orsak kan vara att förskolorna har kommit olika långt i utbildningen av pedagogisk 

dokumentation. Studien visar även att det existerar brister i tydlighet från formuleringsarenan vad 

det gäller pedagogisk dokumentation av de svar vi har tagit del av. 

Undersökning av förskolors hemsidor visar att begreppet pedagogisk dokumentation inte har 

någon framträdande roll hos stora eller små förskolor i Uppsala län. Vi har även analyserat de 

svarande förskolornas hemsidor med informanternas svar och sett att det i vissa avseende skiljer 

sig åt. Vi har valt att dela upp arbetet mellan oss genom att Helena har analyserat stora förskolor 

och Susanne små förskolor. 

 
 

Nyckelord: Utvärdering, formuleringsarena, realiseringsarena, pedagogisk dokumentation, Reggio 

Emilia. 
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Inledning 

Att skriva om utvärdering i förskolan var inte det första ämnet som dök upp i huvudet då det 

blev dags för examensarbete. Det har snarare vuxit fram som en mer och mer intressant del att 

studera då vi vid anställningsintervjuer och vid verksamhetsförlagd utbildning fått frågan om vad 

vi anser eller hur vi tänker oss arbetet med pedagogisk dokumentation. Att utvärdera förskolans 

verksamhet har fått en allt större plats och är numera förskollärarens och verksamhetens vardag, 

vilket gör att fenomenet är värt att utforska. Läroplanen Lpfö98 (2010) poängterar att 

förskollärare har ansvar för att en utveckling sker i verksamheten genom att studera barnens 

framsteg. Som blivande förskollärare har frågan om hur vi gör det utan att barnen ändå blir 

granskade och bedömda väckts. Vi har noterat att pedagogerna på förskolorna dokumenterar 

barnens vistelse på förskolan på olika sätt, men när övergår den till att bli pedagogisk 

dokumentation? I vårt arbete vill vi undersöka hur pedagogerna på förskolan ser på begreppet 

pedagogisk dokumentation och med vilket syfte den används.  

Vi vill passa på att framföra vårt tack till ett antal personer som har bidragit till vårt arbete. Vi vill 

tacka vår handledare Jörgen Mattlar för visat tålamod och värdefulla råd och vår examinator 

Maria Törnqvist som hjälpte oss knyta ihop säcken. Tack till alla de pedagoger som har tagit sig 

tid att svara på alla våra frågor. Vi vill även tacka Stefan ”Ulla-Bella” Bergman för att du hållit oss 

på rätt spår och våra respektive familjer som har utstått både vår mentala och fysiska frånvaro 

under detta arbete. Tack för att ni har stått ut med oss och ännu finns kvar i våra liv! 

Till slut vill vi även tacka varandra! Alla dessa timmar vi har arbetat med studien har förflutit 

lättare på grund av mycket skratt och ett gott samarbete! 
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Bakgrund 

Genom idén om ett livslångt lärande har förskolan fått ett delvis nytt uppdrag. I dagens samhälle 

värderas kunskap som en grundläggande resurs som är avgörande för att individ och samhälle ska 

utvecklas och ekonomisk stabilitet uppnås (Bjervås, 2011, s. 15).  

I och med det ses lärande som ett sätt att öka både välståndet och levnadsstandarden. I strävan 

efter att på ett tidigt stadium se utveckling och lärande har förskolans uppdrag att utvärdera 

verksamheten så att de dagliga aktiviteterna utformas på ett genomtänkt sätt fått en framträdande 

roll. Inom skolväsendet finns fyra styrinstrument som verksamheten har att förhålla sig till, 

nämligen ekonomisk-, ideologisk- juridisk kontroll samt kontroll genom utvärdering. Den 

juridiska styrningen som formuleras i lagar och förordningar är överordnad de andra tre 

styrinstrumenten men hänger tätt samman med den ekonomiska styrningen, där ökande och 

minskande resurser får genomslag i de beslut som fattas (Lundgren, 2008, s. 286).      

1962 fattade riksdagen beslutet om en obligatorisk enhetlig grundskola. Införandet skulle ske 

successivt över landet.  Det hade varit en lång process och alla var inte överens. När skolväsendet 

växte behövdes fler lärare än vad som fanns tillgängligt och för att skapa likvärdiga förhållanden 

utvecklades en allt större kontroll (Lundgren, 2008, s. 288). I slutet av 1980- talet och början på 

1990- talet var det Socialdepartementet som hade det övergripande ansvaret för förskolan och det 

var socialstyrelsen som gav ut anvisningar och råd på central nivå. 1990- talet var också en tid av 

lågkonjunktur som medför att förskolan får minskade resurser vilket i sin tur leder till större 

barngrupper och mindre personaltäthet. Samtidigt genomför många kommuner decentralisering 

av ansvar till den lokala nivån (Skolverket, 2008, s. 90).  

Folke Fichtelius (2008) beskriver hur olika OECD länder sköter frågorna om reglering, 

kvalitetskrav och ekonomiskt stöd. Decentraliseringen är en av de trender som träder fram under 

den här perioden tillsammans med privatisering och administrativ samordning. – För förskolan 

fanns vid den här tiden två nyckeltexter: Pedagogiskt program för förskolan, 1987 och Lära i 

förskolan, 1990. Dessa texter fungerade som stöd och ramprogram då kommunen arbetat fram 

lokala och kommunala riktlinjer (Vallberg Roth, 2002, s. 120). I dessa dokument sammanfördes 

ofta förskolan med fritidshemmet och gemensamma riktlinjer utformades. Runt 1993 sker dock 

en förändring och tanken på en integrerad skola växer fram i ett gemensamt måldokument på 

lokal nivå för förskola, fritidshem och grundskola (a. a s.121). 
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1991 läggs skolöverstyrelsen ned och istället etableras skolverket som blir huvudman för ett 

sammanhållet utbildningssystem. Begreppen dagbarnvård och dagis försvinner och all 

verksamhets för barn 1-6 år samlas under ett gemensamt namn, förskola (OECD, 2006 s. 409).  

Förskolan flyttar under dessa år från socialdepartementet till utbildningsdepartementet och byter 

ansvarig myndighet från Socialstyrelsen till Skolverket (1998). Denna förflyttning medför att 

förskolan som begrepp får en förstärkt position och en större förståelse för de yngre barnens 

utveckling uppmärksammas (a.a. s. 409; Bjervås, 2011, s. 16; Larsson & Westerberg, 2011, s. 100). 

Tre nationella nyckeltexter utformas: Läroplanen för förskolan Lpfö98; Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem Lpo94 och Allmänna råd med 

kommentarer för fritidshem, 1999 (Vallberg, Roth, 2002 s. 121).   

I och med det blir förskolan ett första steg i ett svenskt utbildningssystem vilket också kan ses i 

skollagen (2010:800 kap.1 § 1). Förskolan blev därmed en del av skolväsendet men kan inte fullt 

ut likställas med den obligatoriska skolan på grund av att den inte är obligatorisk. De är två olika 

utbildningsprojekt där verksamhet och pedagogik skiljer sig åt (Riddersporre & Persson, 2011, s. 

12). Den svenska förskolan har sitt ursprung i en socialpedagogisk tradition där omsorg, fostran 

och lärande ses som en helhet och förespråkas av OECD, men förskolan har samtidigt uppdraget 

”att lägga grunden för ett livslångt lärande” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 4; Bjervås, 2011, 

s. 17).  

Den svenska förskolan är bland de första i världen med egen läroplan, vilket har medfört att 

förskoleverksamheten i ökande omfattning utvecklas mot att vara skolförberedande. Samtidigt 

har educare-modellen fortsatt att utvecklas parallellt. Det latinska begreppet educare används i 

betydelsen att ”ta sig an” eller ”ha omsorg för”. I Sverige motsvarar begreppet såväl ”uppfostran” 

som av ”långvarig omsorg” (Sundmark m.fl. 2007, s. 3). I det svenska begreppet lägger vi ”ett 

bildnings och utbildningsideal, som uttrycker människors potential och vilja att ömsesidigt växa, 

lära och utvecklas”. Den svenska modellen är ”komplex och delvis motstridig” enligt skolverkets 

utvärdering Tio år efter förskolereformen (2008, s. 104). Rapporten visar också att ett omfattande 

arbete med att kartlägga och utvärdera förskolans verksamhet gentemot strävansmål med hjälp av 

olika utvärderingsredskap som till exempel pedagogisk dokumentation har fått en framträdande 

roll (a.a. s. 104).  

  



7 
 

Det finns flera anledningar till förskolans ökade utvärderingskrav dels att staten vill ha större 

inblick och kontroll på verksamheten, men även att föräldrar kräver insyn i barnens 

förskolevardag (Åsén, 2002, s. 27; Bjervås, 2011, s. 18; Larsson & Westerberg, 2011, s. 98). Den 

reviderade läroplanen för förskolan framhåller i större utsträckning än den ursprungliga 

läroplanen Lpfö98 vikten av dokumentation, uppföljning och utveckling för att utvärdera 

förskolans verksamhet. Som ett led i detta arbete har skolverket utformat ett stödmaterial som 

beskriver hur förskolan kan arbeta med pedagogisk dokumentation som ett redskap för att 

synligöra processer i verksamhet och ”bedöma verksamhetens kvalitet, måluppfyllelse och 

utvecklingsbehov” (Skolverket, 2012). Mot bakgrund av det ovansagda intresserar vi oss för hur 

förskolor realiserar det påbjudna arbetssättet pedagogiska dokumentationen. 
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Litteraturöversikt 

I följande kapitel kommer vi att presentera förskolans framväxt och hur begreppet utvärdering 

har utvecklats genom åren utifrån ett läroplansteoretiskt och ramfaktorteoretiskt perspektiv. Vi 

kommer dessutom ge en inblick från den pedagogiska dokumentationens begynnelse från norra 

Italien. 

Tidigare forskning – Förskolans framväxt 

Det finns flera anledningar till förskolans ökade utvärderingskrav dels att staten vill ha större 

inblick och kontroll på verksamheten, dels att föräldrar kräver insyn i barnens förskolevardag 

(Åsén, 2002, s. 27; Bjervås, 2011, s. 18). Det var under sjuttiotalet som begreppet utvärdering 

började användas men då i ett något annat syfte än vad som avses idag. Här åsyftades att 

utvärdera ett resultat. Idag används begreppet utvärdering i förståelsen av att värdera processen i 

syfte att förbättra och förändra verksamheten (Lundgren, 2008, s. 295; Folke Fichtelius, 2008, s. 

157).    

Utvärdering har som nämnts tidigare fått en något förändrad betydelse. I alla tider har kontroll 

för att se om uppsatta mål uppnåtts funnits, det som förändrats är hur begreppets syfte uppfattas. 

Idag är begreppet utvärdering tänkt att fungera som en del av en förändring och utveckling på 

något vis. Tidigare har samma begrepp fungerat som en kontroll så att inget ändras och faller 

utanför ramarna (Lundgren, 2008, s. 296). 

Runt år 1860 växte en ny yrkesgrupp fram, folkskoleinspektörerna, dessa medförde ökad kontroll 

av individers förmåga att läsa men också att den ideologiska styrningen av utbildningen fick ett 

ökat inflytande (Lundgren, 2008, s. 296). Lagstiftning och ekonomi var det som styrde 

verksamheten i allt större utsträckning och i och med det blev också utbildningsverksamheten 

mer och mer reglerad och kontrollerad.  
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Inrättandet av läroverksöverstyrelsen sker i början av 1900-talet och strax därefter bildades en 

gemensam skolöverstyrelse (SÖ) med en folkskoleavdelning och en yrkesskolavdelning vilket 

leder till en stark central ledning av skolväsendet (Lundgren, 2008, s. 286.) Ännu lite senare 

tillkommer länsskolnämnderna. Med både en central och regional skoladministration kunde en 

ökad kontroll av skolan ske. En av skolöverstyrelsens uppgifter var att kontinuerligt utvärdera 

skolan och utifrån det ge förslag till nya styrdokument. Problemet med detta var att SÖ både 

hade ansvar för utvärderingen och förnyelsen av skolan vilket ledde till kritik och ifrågasättande 

om det verkligen var rätt att SÖ skulle utvärdera sin egen verksamhet. Därmed delades SÖ och 

fick dels ansvar för skolutveckling och dels ett fristående och oberoende utvärderingsinstitut. 

Detta förslag genomfördes dock trettio år efter att förslaget hade förts fram, år 2003. (Lundgren, 

2008, s. 297). 1962 fattade riksdagen beslutet om en obligatorisk enhetlig grundskola. Införandet 

skulle ske successivt över landet.  Det hade varit en lång process och alla var inte överens. När 

skolväsendet växte behövdes fler lärare än vad som fanns tillgängligt och för att skapa likvärdiga 

förhållanden utvecklades en allt större kontroll (Lundgren, 2008, s. 288). Skolan har under senare 

år alltmer exponerats i media där resultat av olika slag granskats. I internationella mätningar i 

matematik visade det sig att Sverige presterade sämre än andra jämförbara länder. Detta ledde till 

en stor nationell insats, men det visade också att SÖ hade dålig kunskap och kontroll över 

skolans resultat.  Återigen utsattes SÖ för kritik. Nu gällde frågan skolöverstyrelsens förmåga att 

redogöra för skolsystemets resultat och det rådande betygssystemet som inte tydligt visade på 

elevernas kunskaper (a.a. s. 299).  

Slutet av 1960-talet och början på 1970-talet präglades av stora samhällsförändringar både vad 

gäller arbetsmarknad och ekonomi. Dessa förändringar skapade både förutsättningar och krav på 

ett annat sätt att leva. Det blev aktuellt för båda föräldrarna att arbeta och sörja för familjens 

ekonomi. I och med denna utveckling expanderar den svenska förskolan och utvecklas i snabb 

takt (Tallberg Broman, 2011, s. 30; Riddersporre & Persson, 2011; Larsson & Westberg, 2011 s. 

96). I mitten av 1970-talet var endast tio procent av barnen i förskolan. Men nu sker en dramatisk 

ökning av antalet barn i förskolan, den blir en del av många barns vardag.  De förskolor som nu 

etableras blir till största delen skattefinansierad och vänder sig till alla barn oavsett bakgrund(a.a. 

s. 96-97) och grundar sig på begreppet educare (OECD, 2006, s. 154) som förenar omsorg och 

lärande(a.a.). 

Den svenska förskolan bidrar också vid den här tiden till välfärden i landet med betydelse för 

arbetsmarknaden-, jämställdheten- och familjepolitiken. Under 2000-talet har förskolan tydliga 

kopplingar till utbildningspolitiken.  Förskolan påverkas av både de lokala och internationella 

förhållandena vad gäller mål och innehåll. EU-kommissionen lyfter fram förskolan som ett 
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utmärkt verktyg för att öka effektiviteten i utbildningssystemet och förordar språkutveckling, 

matematik, naturvetenskap och teknik i undervisningen på förskolan (a.a. s. 33). Ytterligare en 

förändring har gjorts och det är förflyttningen till Utbildningsdepartementet och Skolverket vilket 

signalerar än mer att förskolan nu är en del av utbildningen i den Svenska skolan. I och med detta 

steg har både förskolans omsorgsbegrepp och lekens ställning försvagats gentemot lärandemål. 

Detta kan ses som problematiskt eftersom ”tillit och nära relationer är en förutsättning för ett 

barns växande” (Riddesporre, 2007, s. 33). Den snabba trenden mot ett ökat utvärderande av 

både barn, familj och verksamhet har två ansikten, dels kan utvärderingen synliggöra och 

förstärka men den kan också försvaga och begränsa (Vallberg Roth & Månsson, 2011, s. 229; 

Riddersporre & Persson, 2011, s. 33).  

Som tidigare nämnts finns inom skolväsendet fyra styrinstrument som verksamheten har att 

förhålla sig till, nämligen ekonomisk-, ideologisk- juridisk kontroll samt kontroll genom 

utvärdering. För förskoleverksamheten innebär denna styrning en slags ram för hur förskolan kan 

utformas som samhällsinstitution (Folke Fichtelius, 2008, s. 179-180). Men dessa ramar skiljer 

också ut förskolan som en särskild verksamhetskategori gentemot andra verksamheter och 

institutioner som berör de yngre barnens vardag och uppväxt (a.a.). Dessa gränser har visat sig 

vara otydliga i fråga om omvårdnad, fostran och utbildning och därför lett till omfattande 

diskussioner under den beredningsprocess som lett fram till regleringen av förskolans uppdrag. 

Hösten 2008 presenterades resultatet av detta arbete i form av en heldagsförskola med ansvar för 

barnens utveckling, fostran och omvårdnad tillsammans med familjen, skolan och socialtjänsten.  

Inom heldagsförskolan ryms också den allmänna förskolan som har en mer reglerad tids- och 

åldersmässig indelning och där en lagstiftning angående rättigheter och skyldigheter är mer 

uttalad (a.a.). Den här konstruktionen innebär att förskolan dels kan tillmötesgå 

samhällsinstitutioner och intressegrupper men också behålla en egen nisch. I och med att 

förskolan bildar en ny skolform infinner sig också en striktare regleringsstruktur där denna balans 

utmanas (Folke Fichtelius, 2008, s.179-180 ).  

Teoretisk utgångspunkt 

Studien utgår från en läroplansteoretisk utgångspunkt, som handlar om skolans innehåll och 

utformning. Den består av formuleringsarenan som omfattas av riksdag och regering som sätter 

upp riktlinjer för utformning av läroplaner som sedan realiseringsarenan, det vill säga skolan och 

förskolan, tolkar och realiserar i verksamheten (Lundgren m.fl. 2005, s. 286-314). Skolans 

uppdrag är att ”skapa förutsättningar för elevernas utveckling till medborgare som tar ansvar för 

sina egna liv i relation till andra och får förutsättningar att skapa sin egen livskvalitet” (Forsberg 



11 
 

& Wallin, 2005, s. 301). Ett redskap för att förverkliga det här uppdraget kan vara att använda sig 

av pedagogisk dokumentation där barnet sätts i centrum. 

Vi har även försökt att se på vår studie ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv som styr 

förskolornas dagliga verksamhet i form av personaltäthet, barngruppsstorlek och antal 

avdelningar på förskolorna. Ramfaktorerna innebär att pedagogerna måste ta hänsyn till dessa 

ramar och utifrån det organisera den pedagogiska verksamheten för barnen (Imsen, 1999, s. 40-

41). Genom det gör vi ett försök att se om det finns ett samband mellan dessa ramfaktorer och 

arbetet med pedagogisk dokumentation. 

Forskning inom utvärdering 

Begreppet utvärdera innefattar att på ett analytiskt vis att omsorgsfullt bedöma och värdera 

någon eller någonting och dess slutgiltiga utfall (Vedung, 2009, s. 21-22).  Skolverket (1999, s. 11) 

har satt upp några kriterier som måste ingå för att det skall kallas för utvärdering. Det innebär en 

granskning och värdering av särskilt utvalda områden och att det sker vid särskilda tillfällen och 

oftast på uppdrag av någon. Det syftar till en djupare analys/förståelse. 

Utvärdering inom förskolans värld används som ett sätt att se bakåt på vad som har hänt för att 

kunna få en bild av hur verksamheten kan förändras till det bättre i framtiden i syfte att främja 

barns fortsatta lärande (Lpfö 98, 2010, s. 14). Till en början användes inte begreppet utvärdering i 

förskolan, utan istället såg pedagogerna framåt i tiden i form av veckoplanering av verksamheten i 

början på 80-talet. Under 80- och 90-talet började pedagogerna på förskolorna runt om i landet 

att själva ställa sig olika frågor i syfte att utveckla verksamheten och rätta till eventuella problem, 

utan statens inblandning. Frågorna som ställdes rörde pedagogernas arbetssituation och trivsel på 

förskolan. På 90-talet började Socialdepartementet intressera sig för förskolans sätt att utvärdera. 

En diskussion uppkom om huruvida utvärdering kunde användas i syfte att öka pedagogernas 

kompetens och öppna upp insynen för föräldrarna. Under denna tid började en del förskolor 

regelbundet att använda sig av dokumentation i syfte att utveckla förskolans verksamhet (Åsén 

Skolverket, 2002, s. 7-11). 
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Med utgångspunkt i den bakgrund vi presenterat tar Bjervås (2011, s. 17-18) upp utvärdering som 

en del av dagens samhälle i sin avhandling. Allt och alla skall utvärderas och det gäller även 

förskolans innehåll som är en del av samhället. Det anses vara en del av barnens fortsatta 

utveckling till att i framtiden bli individer som tillför och bidrar till samhällets progression (Folke 

Fichtelius, 2008, s. 36). Pramling och Pramling Samuelsson (2010) ser det mer som att 

pedagogerna istället bör utvärdera sig själva i syfte att hitta nya sätt som hjälper barnen i deras 

lärande (s. 41). De ställer sig kritiska till läroplanens mål om utvärdering i förskolan för att det 

ställer alltför stora krav på pedagogerna som får sätta sin egen tolkning på begreppet utvärdering. 

Det kan göra att barnens egna kunskaper ändå i slutändan blir utsatta för granskning, för att det 

är barnen som är det väsentliga på förskolan. Även Bjervås (2011, s. 20) tar upp dilemmat med 

utvärdering i förskolan och om det överhuvudtaget går att undvika att en granskning sker av 

barnen. Genom att använda sig av pedagogisk dokumentation i syfte att förbättra och utvärdera 

verksamheten menar Bjervås (2010) att en bedömning och ett värderande av barnen ändå sker. 

Elfström (2005, s. 2) ställer sig frågande i sin rapport vad det är som pedagogerna skall bedöma 

och observera på förskolan och är kritisk till användandet av individuella utvecklingsplaner. Är 

det barnens kunskaper eller är det deras brist på kunskap? Är det förskolans pedagogiska miljö 

eller pedagogernas kunskaper? Elfström (2005, s. 143-144) ser istället stora fördelar med att 

använda pedagogisk dokumentation i förskolan. Pedagogerna ser barnen med ett mer öppet sinne 

i syfte att se vad barnen är intresserade av och varför just vissa saker intresserar dem. 

Pedagogerna planerar sedan verksamheten utifrån barnens intresse för att fördjupa den kunskap 

de besitter och bygga vidare på den kunskapen. 

Pramling och Pramling Samuelsson (2010) vill att pedagogerna skall kunna se ur ett barns 

perspektiv och genom det se på den utvecklingen som uppstår för barnen i samspel med 

pedagogerna, men även i förhållande barnen emellan (a.a. s. 40). Lenz Taguchi (2012, s. 68) ser 

svårigheter med att se ur ett barns perspektiv som vuxen, för att observatören ser det ur sin egen 

synvinkel och tolkar barnet utifrån sina egna föreställningar och värderingar. Resultatet av 

observationen blir därmed till stora delar rent subjektiv och ger eventuellt inte nödvändigtvis en 

bild av hur verkligheten egentligen gestaltar sig.  

I Skolverkets rapport Förskola i brytningstid (2004, s. 85) är den första internationella 

utvärderingen efter att Lpfö98 infördes. Där framkom det att förskolorna aktivt dokumenterade 

barnens vardag med hjälp av till exempel kamera och sparande av barnets alster, men avsaknaden 

av en gemensam reflektion av pedagogerna gjorde att det inte resulterade i pedagogisk 

dokumentation. 
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I rapporten Tio år efter förskolereformen (2008) var syftet att undersöka vilka konsekvenser 

Lpfö98 har fått på förskolor runt om i landet sedan den togs i bruk för cirka tio år sedan. En av 

frågorna som ställdes var hur förskolorna arbetar med utvärdering och vilka bedömningsmaterial 

som används. Tio år efter förskolereformen (2008) bygger på enkäter, intervjuer och analyser av 

relevanta dokument som belyser frågeställningarna (a.a. s. 11-12). Resultatet visade att det kunde 

vara svårt att skilja på vad som skulle utvärderas. Några förskolor ägnade sig åt att sätta upp mål 

för vad barnen skulle kunna vid en viss uppnådd ålder och det strider mot läroplanens intentioner 

(a.a. s. 65).  Målen som sätts upp är i relation till ett så kallat normbarn och ser inte till barnens 

individuella utveckling (Bjervås, 2011, s. 52). En annan viktig synpunkt som Åsén (2002, s. 14) tar 

upp i sin rapport från Skolverket, är frågan om att pedagogerna bör ha en gemensam bild av hur 

de ser på begreppet utvärdering och olika utvärderingsmetoder. Därmed delar Åsén åsikt med 

Pramling och Pramling Samuelsson (2010) om vikten av att pedagogerna bör ha en gemensam 

syn på begreppet utvärdering för ett undvikande av att barnen blir granskade. Syftet med att 

utvärdera är för att pedagogerna tillsammans skall kunna styra verksamheten mot samma mål och 

till en förbättrad verksamhet.  

På frågan hur verksamheten utvärderas utifrån läroplanens syfte visade resultatet att många 

förskolor utvärderade relativt ofta. Många gjorde det till och med en gång i veckan i samband 

med planering av kommande aktiviteter (Skolverket, 2008, s. 67). Majoriteten av de tillfrågade 

förskolorna ägnade sig åt att dokumentera den dagliga verksamheten genom att fotografera, föra 

anteckningar, videoinspelningar och analysera barnens teckningar för att vid ett senare tillfälle 

gemensamt reflektera över barnens lärande. När det sker en gemensam reflektion över det 

dokumenterade materialet benämns det som pedagogisk dokumentation (a.a. s. 69; Riddersporre 

& Persson, 2011, s. 235; Bjervås, 2011, s. 19; Lenz Taguchi, 2012, s. 60). Lenz Taguchi (2000, s. 

110) ser på pedagogisk dokumentation i sin avhandling som att hela barnet dokumenteras av 

pedagogerna på olika sätt, både i planerade situationer och i den fria leken. Det viktiga är att det 

sker en gemensam reflektion, antingen mellan pedagogerna, mellan pedagog och barn eller mellan 

barnen för att en dokumentation skall utmynna i pedagogisk dokumentation. Det görs i syfte att 

synliggöra barnets lärandeprocess och vilka kunskaper som barnet besitter, men även för 

pedagogernas planerande för den pedagogiska verksamheten att bygga vidare på barnens visade 

intresse och kunskaper. Dahlberg m.fl. (2001, s. 220-221) delar upp begreppet pedagogisk 

dokumentation i två delar. Ena delen består av en process och den andra delen i innehåll. 

Innehåll är det material som konkret speglar vad barnen har gjort och kan till exempel vara i form 

av fotografier eller alster tillverkade av barnen. Genom att använda sig av innehållet i form av 

olika material i kombination med gemensam reflektion bildas en process, som resulterar i 
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pedagogisk dokumentation. Det är något som Dahlberg m.fl. (2001, s. 221) anser tar tid och 

kräver god organisationsförmåga för att hinna med. Lenz Taguchis slutsats i sin avhandling var 

att pedagogerna genom pedagogisk dokumentation fick syn på sitt egna arbetssätt och därmed 

fick en möjlighet till att förbättra sig i relation till barnen (2000, s. 206). Det negativa med 

pedagogisk dokumentation anser Lenz Taguchi (2000) är att både barnen och pedagogerna blir 

utsatta för granskning och ställer sig frågan vart gränsen går mellan reglering och förändring (a.a. 

s. 116). 

Bjervås (2011, s. 60-62) tar upp två andra forskares resultat angående pedagogisk dokumentation 

på förskolor i sin avhandling. En av forskarna är Kocher (2008) som i sin forskning har 

undersökt ett antal lärares användning av pedagogisk dokumentation. Där framkom det att 

lärarna dokumenterade barnens vardag och därefter samlades pedagogerna gemensamt för 

reflektion över dokumentationen som då utmynnade i pedagogisk dokumentation. Det 

möjliggjorde att pedagogerna lättare kunde se processen och hjälpa barnen vidare i deras lärande. 

Även i Buldus (2010) forskning upplevde pedagogerna att den pedagogiska dokumentationen var 

till fördel i planerandet på förskolan för att stödja barnet i ett fortsatt lärande. Dessutom fick 

barnens föräldrar en större insyn i förskolans dagliga verksamhet och det sågs som positivt. 

Formuleringsarena och realiseringsarena  

Formuleringsarenan och realiseringsarenan används inom läroplansteoretisk forskning för att 

beskriva samband och likheter mellan olika utbildningssystem. Folke Fichtelius (2008, s. 28) 

använder sig istället av formuleringskontext och realiseringskontext i sin avhandling för att det 

ges en bredare mening och kan användas på många olika områden. Utveckling av 

formuleringsarena och realiseringsarena tar sin början i att utbildning kom att ses som ett steg i 

rätt riktning i samhällsutvecklingen för landets medborgare (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 171-

176). Likvärdig utbildning skulle innefatta samma innehåll i hela landet och därmed upprättades 

det en politisk arena, formuleringsarenan, som beslutade om regler och mål och 

realiseringsarenan som skulle realisera regler och mål. ”Guideline-writing” är den nivå som 

tjänstemännen tolkar de politiska beslut och omformar till regler som realiseringsarenan skall 

förhålla sig till. Realiseringsarenan består av lärarna som försöker att tyda och tolka vad 

formuleringsarenan har satt upp i form av styrdokument. Denna nivå kallas för ”field- 

implementation” och syftar på lärarna som de som är ansvariga för elevernas lärande och måttstock 

på lärarnas framgång. Genom åren har formuleringsarenan växt och består inte längre av enbart 

politiker utan även av sakkunniga forskare, men det är Skolverket som ansvarar för kontrollen av 

utbildningsväsendet. I dagens samhälle är cirka 30-50 procent involverade i någon form av 
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utbildning, antingen som lärare eller studerande. Därmed är realiseringsarenan en stor plattform 

och utsatt för ett stort medialt tryck och krav på ett uppvisande av resultat. Det har lett till ett 

utökat krav på utvärdering (a.a. s. 171-176). 
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Grunden till pedagogisk dokumentation 

I norra Italien har Reggio Emilia pedagogiken sitt ursprung. Det var här de kommunala 

förskolorna växte fram efter andra världskriget som en motvikt mot krigsårens fascism kände 

befolkningen, framförallt kvinnorna, ett skriande behov av att bygga för demokrati. Det var för 

barnen det byggdes. Förskolan i Reggio Emilia har fått kämpa för sin överlevnad, både på 

regeringsnivå och inom den katolska kyrkan har det funnits ett stort motstånd till förskolan. 

Dessa motstånd och svårigheter har vänts till något positivt och bakats in i pedagogiken i Reggio 

Emilia. Det var Loris Malaguzzi som såg till att ”dokumentation, diskussion och de ständiga 

konfrontationerna” inlemmades i verksamheten och blev en del av förskoleorganisationen 

(Wallin, 1996, s. 11-16). Pedagogiken i Reggio Emilia bygger på samverkan mellan personalen, 

barnen, de anhöriga runt barnen och närsamhället. Att dokumentera och diskutera den dagliga 

verksamheten tillsammans har förskolorna lång erfarenhet av. Cirka 70 år av praktiserande visar 

att den pedagogiska dokumentationen bidrar på många olika plan, dels till barnens eget fortsatta 

utvecklande genom att synliggöra lärandet. Dels till att föräldrarna får en större insyn och 

inflytande i verksamheten men också till att pedagogerna utvecklas i sin roll (a.a. s. 11-18). Reggio 

Emilia är på många sätt inspirerade av Lev S Vygotskij. Han levde mellan åren 1896-1934 och var 

en rysk psykolog med ett nytänkande inom den dåvarande sovjetiska psykologin. Hans texter var 

så pass radikala och kontroversiella att de var under en längre period förbjudna att publiceras. 

Han skrev boken ”Fantasi och kreativitet i barndomen” år 1930 och där menar han att desto fler 

erfarenheter som barnet samlar på sig genom olika sinnesintryck desto rikare fantasi resulterar det 

i. I barnets lek bearbetas erfarenheterna och genom leken skapar barnet en ny verklighet. Det är 

genom den kreativa processen som människan utvecklas och nya idéer föds (Vygotskij, 1995, s. 

11-20). I fantasins värld kan barnet omarbeta verkligheten och ofta överdriver barnet sin 

verklighet i leken. Det kan ta sig uttryck i att ett föremål genomgår en förändringsprocess som till 

exempel att i leken kan ett glas vara lika hög som en vuxen människa (a.a. s. 32-33). Det är genom 

leken som barnet utvecklas och det innebär att den omgivande miljön runt barnet bör anpassas 

till barnets visade intresse. Vygotskij påpekar att de vuxna runt barnet måste se till det enskilda 

barnets unika sinne och fallenhet för specifika ämnen och möjliggöra att barnet kan bygga vidare 

genom att tillhandahålla de redskap som barnet behöver för att utvecklas vidare (a.a. s. 36-37). År 

1978 reste Anna Barsotti och Karin Wallin till Reggio Emilia på ett studiebesök där de träffade 

Loris Malaguzzi och hans medarbetare. De tog till sig pedagogiken i Reggio och presenterade 

arbetssättet tillsammans med Carlo Barsotti i en utställning på Moderna museet i Stockholm 

1981. I Sverige har observation och dokumentation av barn i förskolan funnits ända sedan 1930-

talet. Tanken har varit att undersöka och bedöma hur barn utvecklas i förhållande till det som 
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anses vara normalt för deras ålder. Utifrån ålder planerades förskolans aktiviteter och material 

som bäst motsvarade den aktuella utvecklingsfasen köptes in. Barnen blev med andra ord satta i 

färdiga mallar och de individuella olikheterna togs det inte mycket hänsyn till. Än idag 

förekommer den här typen av observationer men synen på barns lärande har börjat förändras. 

Intentionerna i Läroplanen för förskolans stämmer dåligt överens med detta likhetstänkande. Att 

se och dokumentera är fortfarande en viktig del av förskolans uppgifter men det behövs ett mer 

långsiktigt och fördjupat arbetssätt. Pedagogisk dokumentation bygger på helt andra teoretiska 

utgångspunkter. Att arbeta med pedagogisk dokumentation innebär att utgå från det som händer 

bland barnen, fånga upp, diskutera och spinna vidare på det barnen intresserar sig för och utmana 

dem vidare. Barnen blir ”involverade i ett reflekterande över det som pågår medan det pågår” 

(Skolverket, 2012, s. 16). Detta arbetssätt motsvarar i högre grad intentionerna i läroplanen för 

förskolan vilket gör att skolverket presenterar pedagogisk dokumentation som ett exempel på 

arbetsverktyg som kan synliggöra processerna och bidra till att utveckla förskolans verksamhet 

(a.a). 

 

Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av det aktuella forskningsläget är vårt syfte att undersöka hur den påbjudna 

pedagogiska dokumentationen realiseras i förskolor i Uppsala län. Det har vi gjort genom två 

delstudier. Dels en enkätstudie i sände ut frågeformulär till ett antal förskolor via mejl i Uppsala 

län och dels en studie av hur Uppsala läns alla förskolors hemsidor presenterar begreppet 

pedagogisk dokumentation. 

 Skiljer sig stora och små förskolor åt i arbetet med pedagogisk dokumentation? Med 

fokus på hur själva verksamheten är organiserad med personal och barntäthet. 

 Hur ser förskolans pedagoger på begreppet pedagogisk dokumentation och dess syfte? 

 Hur uppfattar pedagogerna vart det påbjudna arbetet med pedagogisk dokumentation 

kommer ifrån? 

 Hur relevant är det att framhålla arbetet med pedagogisk dokumentation på förskolornas 

hemsidor? 
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Metod  

Metod för datainsamling 

Vår studie inriktar sig på att jämföra stora och små förskolor och hur begreppet pedagogisk 

dokumentation uppfattas, samt hur pedagogerna uppfattar vart det påbjudna uppdraget har sin 

grund. Definitionen på en liten förskola drar vi gränsen vid två avdelningar och fler än två 

avdelningar definierar vi som stora förskolor. Syftet med det är att undersöka om förskolorna 

skiljer sig åt angående personaltäthet och barngruppsstorlek vad gäller tid till pedagogisk 

dokumentation.  

Vi har även analyserat Uppsala läns förskolors hemsidor i syfte att se om och hur pedagogisk 

dokumentation explicit presenteras. 

Val av metod utgår från en kvalitativ textanalys av enkätsvaren som vi fått in utifrån de 

frågeformulär som vi sänt ut via mejl till pedagoger på förskolor runt om i Uppsala län. Analysen 

av hemsidorna har vi genomfört genom att använda oss av kvantitativ innehållsanalys, där vi 

räknat hur frekvent begreppet pedagogisk dokumentation förekommer. 

Urval 

I vår studie presenterar vi de åtta enkätsvaren som vi fått in genom att dela in förskolorna i stora 

respektive små. Helena analyserade stora förskolor och Susanne små. Vi kommer härmed att 

benämna pedagogernas svar på de stora förskolorna som 1, 2, 3 och 4. De små förskolornas 

pedagoger benämns som 5, 6, 7 och 8. 

Strukturerad intervju  

En strukturerad intervju utgår från en så kallad kravprofil där de viktigaste frågorna och 

frågeområdena är bestämda i förväg och noggrant utvalda. Frågorna är till största del öppna men 

fasta svarsalternativ förekommer också. En strukturerad intervju innebär också att alla tillfrågade 

får tillgång till samma frågor och behandlas på likvärdigt sätt. För att åstadkomma det bör även 

frågorna konstrueras utifrån kravprofilen. Om dessa krav uppfylls har en strukturerad intervju en 

högre validitet än en ostrukturerad (Johansson & Svedner, 2010 s. 35). Fördelen med att sända ut 

frågor i skriftlig form är att det är relativt lätt att nå många informanter och att resultatet av 

frågornas svar är lätta att jämföra och bearbeta. Nackdelen är att frågorna lättare ignoreras av en 

mängd olika orsaker (Stukát, 2005, s. 38). E-brev är lättare att glömma bort att svara på. 

Dessutom kan en uppmaning till att svara på frågorna upplevas som tjat och därmed ignoreras 

(Trost, 2012, s. 143-144). En stor fördel med e-brev är att många kan ta del av frågorna och är ett 

lätt tillvägagångssätt att nå ut till många informanter. 
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I vår studie har vi använt oss av strukturerad intervju för att ur ett läroplansteoretiskt perspektiv 

lyfta begreppet pedagogiskt dokumentation. Syftet med att använda oss av frågeformulär via mejl 

var att vi ville se hur arbetsverktyget och begreppet pedagogisk dokumentation realiseras i 

verksamheten inom Uppsala län. Vi valde att använda oss av frågeformulär som gjorde det 

möjligt för pedagogerna att kunna svara på frågorna när tillfälle gavs, eftersom en stor del av 

dagen tillbringar pedagogerna i barngrupp och därför är tiden till att svara på frågor begränsad. 

Telefonintervju kunde ha använts men valdes medvetet bort på grund av att pedagogerna har 

svårt att avsätta tid för intervju.   
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Metod för bearbetning av frågeformulär 

Med kvantitativ innehållsanalys vill man visa hur frekvent till exempel ett begrepp förekommer i 

en text. Innebörden i begreppet kvantitativ är att kunna jämföra likvärdiga svarsresultat med 

varandra och att göra om resultatet med siffror (Esaiasson m.fl. 2012, s. 197). Det gör vi genom 

att korrelera stora och små förskolor som får svara på samma ställda frågor, som till exempel 

antal avdelningar på förskolan. I vår studie har vi valt att tillämpa denna metod för att analysera 

svaren från informanterna. I och med att vi vill se förskolornas organisation, som till exempel 

antal barn och antal personal, men även ställt frågor angående pedagogisk dokumentation där vi 

kvalitativt analyserar svaren. Det medför att vi har använt oss av dels öppna, men även fasta 

svarsalternativ. 

De öppna frågorna innebär att pedagogerna fritt formulerat sina svar. De fasta svarsalternativen 

har varit av karaktären ja, nej eller antal (a.a s. 227) och de frågorna benämns som helt 

strukturerade (Patel & Davidson, 2002, s. 72). Alla frågor är genomgående utformade genom en 

hög grad av standardisering. Detta innebär att frågorna är formulerade på exakt samma sätt och i 

samma ordning och har även distribuerats till alla förskolor på samma vis via mejl (Patel & 

Davidson, 2002, s. 72; Trost, 2012, s. 57-60). Det möjliggör att arbetet med att jämföra och 

analysera informanternas svar lättare att genomföra. 

Frågeformulär 

Frågorna utformades enligt följande. Vi inleder frågeformuläret med en presentation om studiens 

syfte, löfte om anonymitet och hur informanterna kan kontakta oss för eventuella frågor. 

Frågorna var tolv till antal och var formulerade utifrån både fasta och öppna svarsalternativ för 

att få en större bredd av svar. Innan frågorna sändes till informanterna läste vår handledare 

igenom frågorna och kom med synpunkter. Därefter omformulerades vissa frågor och sändes 

vidare via mejl till 60 förskolor i Uppsala län. Vi har även studerat 212 förskolors hemsidor i länet 

i syfte att kartlägga hur frekvent begreppet pedagogisk dokumentation förekommer. 

Genomförande 

Frågorna mejlades ut till 60 förskolor i Uppsala län där pedagogerna i verksamheten uppmanades 

att svara på våra frågor. Förskolorna fick sju dagar på sig att besvara frågorna. Efter fem dagar 

sände vi ut en påminnelse om enkätfrågorna. Syftet med valet av stora och små förskolor har 

varit om synen på pedagogisk dokumentation skiljer sig åt mellan förskolorna i relation till 

ramfaktorerna på respektive förskola. Vi delade upp arbetet utifrån stora och små förskolor och 

sände ut frågeformulär via mejl till 30 förskolor vardera.  
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Vi fick svar från fyra stora förskolor och fyra små förskolor. Av dessa åtta var sju av de svarande 

förskolor som vi tidigare hade haft någon form av kontakt med i olika sammanhang. Vi delade 

upp förskolorna mellan oss och sammanställde svaren från frågeformuläret i syfte att underlätta 

redovisningen och analyseringen av svaren. Vi kommer att citera vissa informanters svar för att 

det poängterar viktig fakta för vår studie.  

Etiska aspekter 

När forskning bedrivs är det viktigt att individer skyddas så att insyn i livsförhållanden inte 

exponeras, att psykiska och fysiska skador inte inträffar och att personen inte på något sätt 

kränks. Därför har Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet tagit fram forskningsetiska 

principer för individskydd vilka kan delas in i dessa fyra huvudkrav. 

Informationskravet som innebär att forskaren skall informera de som berörs av den aktuella 

forskningens syfte och de uppgifter som de inblandade förväntas delta i. Uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare skall upplysas om att deltagandet är frivilligt och om var och hur 

forskningsresultaten ska redovisas. Samtyckeskravet ger deltagarna rätta att själva bestämma hur 

och i vilken utsträckning de vill medverka i undersökningen. Till exempel ska föräldrar ge sitt 

godkännande om undersökningen gäller barn under 18 år och är av etiskt känslig karaktär. 

Konfidentialitetskravet handlar om att identiteter i största möjliga mån måste skyddas. Alla 

inblandade i en undersökning bör skriva under ett kontrakt gällande tystnadsplikt. Nyttjandekravet 

är de uppgifter som forskaren får ta del av från de medverkande i undersökningen och får endast 

användas för forskningsändamål (Wahlgren UTM ht-12). 

Vi har valt att skicka tolv frågor via mejl till pedagoger ute i verksamheten på 60 förskolor inom 

Uppsala län. Syftet har varit att se om det finns skillnader eller likheter på hur man ser på 

utvärderingsverktyget pedagogisk dokumentation. När vi har konstruerat frågorna har vi tagit 

hänsyn till Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer. Vi 

anser att vi har uppfyllt dessa krav helt korrekt (se bilaga 1). I resultat och analysdelen 

anonymiserar vi informanterna genom att benämna dem med siffror. 
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Reflektioner över metoden - enkätfrågor 

Från början ville vi se hur pedagogisk dokumentation i forskning och litteratur förhöll sig till den 

reviderade läroplanen för förskolan. Studien fick sedan en annan vinkling då vi istället bestämde 

oss för att använda oss av frågeformulär. Syftet var att få en bild över hur pedagogisk 

dokumentation används ute i verksamheten och hur pedagogerna ser på detta arbetsverktyg på 

förskolor inom området Uppsala län. Vi sände via mejl ut 40 frågeformulär till stora och små 

förskolor. Eftersom gensvaret var svagt utökade vi området och sände ut frågorna till ytterligare 

23 förskolor. De förskolor som svarat har varit positivt inställda och har delat med sig av sina 

erfarenheter och tankar. Endast ett negativt svar där informanten ifrågasatte sin medverkan till 

studien. En informant svarade oss omgående. De andra har svarat oss efter påminnelse och de 

har alla varit personer som vi tidigare har haft kontakt med. Av de 63 utskickade frågeformulären 

har endast åtta besvarats. Angivna anledningar till bortfallet har varit föräldraledig, semester, 

nyanställd eller tidsbrist är några av de förklaringar som har getts. De flesta har dock inte givit 

någon förklaring alls. Vi är väl medvetna om att en frågeundersökning som vi gjort den kan 

innebära ett stort bortfall. Johansson och Svedner (2010, s. 26) skiljer på externt och internt 

bortfall. Externt bortfall innebär att en del informanter inte besvarar enkäter. Internt bortfall är 

att inte alla frågor besvaras i undersökningen av alla tillfrågade. Det medför att resultatet kan bli 

något missvisande. 

Vi har också förstått, som Esiasson (2012, s. 222, 264) påpekar, att konstruktionen av frågornas 

formulering är viktiga att tänka på för att undvika missuppfattningar och skapa nyfikenhet. I våra 

frågor har vi sett att ett fåtal frågor kan tolkas olika. Fråga fem där vi frågade ”vem är beställare 

av utvärdering av den pedagogiska verksamheten” är exempel på en fråga som en informant inte 

förstod. Vi fick förtydliga och sända tillbaka för ytterliga komplettering och fick därefter ett svar 

på vår fråga. Det var även den fråga som svaren skilde sig mest. Vilket vi upplever som intressant 

att vidare analysera.  

Arbetet har fortsatt med analysering av våra svar för att utröna skillnader och likheter i 

informanternas svar, utifrån uppdelning stora och små förskolor. Vi upplever att vi i så stor 

utsträckning som möjligt har försökt konstruerat frågor som inte innehåller egna värderingar som 

kan styra informanternas svar. Det i sin tur möjliggör att de svar som kommer in bidrar till en 

större tillförlitlighet och underlag för analys. 

Antal enkätfrågor har varit 12 stycken vilket vi ansåg vara tillräckligt för att få svar på våra frågor. 

Enligt litteraturen rekommenderas mellan 10-15 frågor för att så många som möjligt av de 

tillfrågade ska ge sig tid att svara Johansson och Svedner (2010, s. 27). 
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Reliabiliteten eller tillförlitligheten i studien grundar sig på att alla informanter har fått likadana 

frågor som innefattar enkla begrepp och meningar för att minimera missförstånd (Trost, 2012, s. 

61-63).  Stukát (2005, s. 125) påpekar att alla studier har sina brister och att det är viktigt att vara 

självkritisk i sitt analyserande av sin studie. Det som talar till vår fördel i val av formulering på 

frågorna är att vi till stor del har använt oss av ett enkelt språk. Fråga fem var den fråga som en 

informant upplevde svår att förstå och vid närmare analyserande av frågan förstod vi varför. 

Frågan omformulerades och sändes tillbaka till informanten, som därefter sände oss ett 

tillfredställande svar. Det anses vara en reliabilitetsbrist när en informant inte kan förstå en fråga 

(Stukát, 2005, s. 126), men genom att vi förtydligade frågan ökade tillförlitligheten av 

informantens svar. Under arbetet med att analysera frågorna insåg vi att våra frågor kunde ha 

ställts på ett tydligare sätt för att uppnå ett mer tillförlitligare resultat. 

Validiteten eller att frågorna som ska ställas är rätt formulerade för att mäta det som är avsett att 

mätas. Det gäller alltså att formulera frågorna på rätt sätt för att kunna mäta och analysera svaren 

i förhållande till det som skall mätas (Stukát, 2005, s. 63; Trost, 2012, s. 126). Validiteten eller 

giltigheten (Stukát, 2005, s. 63) i våra frågor till informanterna anser vi vara av relevant karaktär 

för att mäta det som vi vill få fram. Vi ställer frågor som inbegriper pedagogisk dokumentation 

och med vilket syfte det används och det är det som vi är intresserade av att mäta. 

Metod för bearbetning av hemsidor 

För att få ytterligare en vinkel av hur förskolorna ser på pedagogisk dokumentation har vi 

studerat alla förskolors hemsidor i Heby, Uppsala och Östhammars kommun, för att se hur och 

om de presenterar detta begrepp. Vi jämförde de svarande informanternas svar från stora och 

små förskolor i Uppsala kommun. Vi har valt att se stora förskolor som att omfatta fler än två 

avdelningar och små upp till två avdelningar. Eftersom svaren var få utökade vi området och 

tittade gemensamt på Heby och Östhammars kommuns hemsidor. Där har ingen uppdelning 

mellan stora och små förskolor förekommit. Det har gjorts genom att vi har textanalyserat 

hemsidorna för att söka efter arbetsverktyget pedagogisk dokumentation. Inte antal gånger det 

nämns, utan enbart om begreppet nämns. I och med tillägget i den reviderade läroplanen Lpfö 98 

(2010) där uppföljning, utvärdering och utveckling har fått en mer framträdande plats och att 

Uppsala kommun som ett led i detta förordar pedagogisk dokumentation ute i verksamheten. 

Kvalitativ textanalys används när en större mängd text skall tolkas och analyseras. Det kan göras 

genom att fokusera på ett begrepp i texten för att skapa en större förståelse för hela textens 

innebörd (Esaiasson m.fl. 2012, s. 210-223). 
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Resultat och analys 

Under resultatdelen kommer vi att presentera ett urval av våra frågor. Vårt syfte med studien är 

att se hur förskolans personal ser på pedagogisk dokumentation och dess syfte. Vi vill se hur 

förskolor i sin helhet uppfattar uppdraget med det förtydligade tillägget ”2.6 Uppföljning, utvärdering 

och utveckling” (2010, s. 14-16). Vi har valt ut frågor från frågeformuläret som vi anser besvarar 

våra frågeställningar. Frågorna finns som bilaga i slutet av studien (se bilaga 1). Under vissa frågor 

har vi valt att citera pedagogers tankar och åsikter för att bevara validiteten genom uppdelningen 

av stora och små förskolor vilka vi benämner enligt följande. Helena redovisar de stora 

förskolornas pedagoger och benämner dessa med siffrorna 1, 2, 3 och 4. Susanne redovisar de 

små förskolornas pedagoger och benämner dessa med siffrorna 5, 6, 7 och 8. Det görs i syfte att 

tillgodose anonymitetskravet. Vi har sammanställt svaren från varje förskolas pedagog och utifrån 

det har vi gjort en analys för att se om arbetet med pedagogisk dokumentation skiljer sig mellan 

stora och små förskolor. Efter varje fråga gör vi en sammanställd analys av alla informanters svar, 

som vi tolkar och analyserar utifrån våra utgångspunkter.  

Resultat och analys av pedagogernas enkätsvar 

Fråga 1. Vad ser ni som pedagogisk dokumentation?   

På fråga nummer ett inkom olika svar från informanterna på de stora förskolorna. Informant 

nummer 1 svarade kortfattat att den såg pedagogisk dokumentation på ett mer konkret sätt som 

bilder, foton, film och text. Informant nummer 2 svarade att pedagogisk dokumentation var mer 

som ett verktyg för att synliggöra verksamheten och lärandet för pedagoger, föräldrar och barn. 

Till hjälp använde de sig av bilder. Genom den pedagogiska dokumentationen fick pedagogerna 

upp ögonen för vad hade hänt och hur de skulle bygga vidare för kommande aktiviteter. 

Informanten nämnde även att pedagogisk dokumentation kunde vara till fördel vid utvärdering 

av verksamheten. Informant nummer 3 delar uppfattning med informant nummer 1 av att 

pedagogisk dokumentation kan ses som bild, film och text, men lägger även till att det måste ske 

ett demokratiskt samtal på ett reflekterande sätt över det insamlade materialet. Informant 

nummer 3 ser det som ”det som har hänt är i utgångspunkt till det som ska hända. Informant 

nummer 4 kände att de för tillfället var i startgroparna att föra processen vidare i arbetet med 

dokumentation. Det gjordes genom att använda dokumentationen för att öka på barnens 

inflytande genom att barnen fick möjlighet att berätta över deras egen dokumenterande. 

Informanten påpekade även att det skulle ta mycket för pedagogerna att gemensamt diskutera 

och analysera hur de själva såg på barns delaktighet och inflytande.  
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De små förskolornas informanter svarade enligt följande. Informant nummer 5 anser att 

pedagogisk dokumentation innefattar ”redovisning” av foton, texter, alster, kommentarer, 

bildspel med mera som verksamheten arbetar med. Informant 6 benämner pedagogisk 

dokumentation som reflektion tillsammans med kollegor, barn framför allt om barns texter i 

form av citat och frågor men även i form av bilder, filmer och anteckningar. Informant nummer 

7 beskrev pedagogisk dokumentation som ett verktyg som tydliggjorde var barnen befann sig, vad 

de var intresserade av, vad som händer i barngruppen och hur arbetet kan utvecklas utifrån 

barnens intressen. Informanten poängterade också att det pedagogisk dokumentation innebär 

flera olika sätt att arbeta. Dels observationer dels pedagogiska samtal i personalgruppen, 

genomförande, utvärdering och slutligen frågan om hur arbetslaget ska gå vidare. Informant 

nummer 8 beskriver begreppet som ett redskap som gör dokumentationen pedagogisk i det 

ögonblick vi använder den. Det är ett redskap som ibland används mellan personal, personal-

barn, personal-förälder. 

Analys 

Det vi kan utläsa av våra frågesvar är att det finns förskolor som ser på pedagogisk 

dokumentation som reflektion utifrån barnens tankar och ord för att utveckla verksamheten, men 

även att pedagogisk dokumentation ses som enbart dokumentation. Pedagogisk dokumentation 

är ett sätt att tydliggöra den pågående verksamheten med en öppen väg mot målet där barnens 

tankar får fritt spelrum och tas tillvara för fortsatt utforskande och reflektionsarbete där både 

barn och vuxna deltar (Skolverket, 2012, s. 15). Vi kan inte utläsa några skillnader på stora och 

små förskolor i fråga om hur man ser på pedagogisk dokumentation. Majoriteten av 

informanterna ser arbetssättet som ett redskap som kan användas på olika sätt för att utveckla 

verksamheten. Lenz Taguchi (1997, s. 15) uttrycker detta arbetssätt med följande citat: 

”Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt verktyg som bygger på ett gemensamt 

reflektionsarbete”. 
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Fråga 2. Vilket är syftet med en pedagogisk dokumentation?  

På fråga nummer två svarade informant 1 på en stor förskola att syftet med den pedagogiska 

dokumentationen var att reflektera kring barnens lärande. Informant nummer 2 ansåg att genom 

att använda sig av pedagogisk dokumentation kunde den pedagogiska processen bli mer tydlig 

och det i sin tur kunde användas till att utveckla den pedagogiska verksamheten. Informant 

nummer 3 anser att syftet med pedagogisk dokumentation är för att barnet skall få upp ögonen 

för sitt eget lärande och utveckling, men även en hjälp för pedagogerna inför planerande för 

kommande aktiviteter. Dokumentationen skall även vara synlig för föräldrar och andra besökare 

för att visa på verksamhetens innehåll. Genom pedagogisk dokumentation fick pedagogerna 

insyn i vad som intresserar barnen för tillfället svarade informant nummer 4. Det i sin tur satte 

miljö och material i fokus för barnens intresse. 

Informant 5 anser att reflektionen över vad som gjorts och vad som har hänt, personal-barn, 

barn-barn, barn-förälder och personal-personal är syftet med den pedagogiska dokumentationen. 

Informant 6 ser syftet med begreppet som ett redskap för att lära sig mer om verksamheten och 

barnen som pedagog och kollega. Men även ett sätt att synliggöra verksamheten för de som 

kommer i kontakt med förskolan. Informant 7 anser att det är ett sätt att kunna utgå från varje 

barn för att utmana och stimulera på bästa sätt. På så vis kan verksamheten planeras för 

utveckling och lärande. Men det är också ett sätt att ge barnen möjligheta att reflektera och ”sätta 

ord på sin utveckling”. Informant nummer 8 skriver att syftet i första hand handlar om att främja 

barns utveckling. 

Analys 

Flertalet av de förskolor som svarat anser att syftet med pedagogisk dokumentation är att 

synliggöra den pedagogiska verksamheten genom att reflektera över vad som är gjort och vad 

som har hänt. Vissa pedagoger inkluderade även barnens egen utveckling. Informant 7 uttrycker 

sig på detta vis ”Jag tänker också på att det är viktigt för att barnen själva ska ges möjlighet att 

reflektera och sätta ord på sin utveckling”. 

Enligt Skolverkets rapport (2012) angående pedagogisk dokumentation framhålls det att 

begreppet bör vara en länk mellan barnen, barnens tankar och de vuxna. Dokumentationen skall 

vara levande och användas av alla i verksamheten, barn som vuxna. Lenz Taguchi benämner 

dessa handlingar som en ”aktiv agent” medan Dahlberg talar om samma begrepp som en 

”transformativ kraft i arbetet” i samma rapport (a.a s. 17). Inte heller här kan vi urskilja några 

större skillnader mellan stora och små förskolor.  
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Fråga 3. Vem är beställare av utvärderingen av den pedagogiska verksamheten?  

På frågan om vem som är beställare av utvärdering av den pedagogiska verksamheten framkom 

det olika svar. Från stor förskola av informant nummer 1 kom ett svar att ”tror att det är 

förskolechefen”. ”Ledningen har bestämt” svarade informant nummer 2. Informant nummer 3 

hade uppfattningen av att det påbjudna uppdraget kom från högre ort i form av den ansvarige 

chefen för vård och bildning på Uppsala kommun. Informant nummer 4 redogjorde på ett mer 

ingående sätt genom att redogöra hur pedagogerna gemensamt skriver en kvalitetsrapport till 

deras förskolechef. Förskolechefen sammanställer sedan en rapport som i sin tur redovisar 

resultatet för chefen på vård och bildning.  

På frågan om vem som är beställare av den pedagogiska dokumentationen svarar informant 5 att 

det inte finns någon beställare. Informant 6 anser att det är ”överstechef  Inger Johnsson” 

(Förskolechef i Uppsala kommun). Informant 7 däremot tänker att det är barnen som är 

beställare av den pedagogiska dokumentationen. Det är också ett sätt att göra föräldrar delaktiga 

och öka deras inflytande. ”Vi arbetar ju med deras barn”. Informant 8 tycker att utvärderingen 

”är till för vår egen skull” och för att det står i styrdokumenten att förskolan ska utvärderas. 

Analys 

Flertalet av de förskolor som svarat anser att det är chefer och arbetsgivare som gett dem 

uppdraget att utvärdera verksamheten. Vissa av de svarande förskolorna poängterar att uppdraget 

kommer från läroplanen, men det framkommer även att det är barnen och föräldrarna som är 

beställare av utvärderingen. Som vi tidigare har berört i vår studie är det formuleringsarenan som 

sätter ramarna för realiseringsarenan, det vill säga verksamheten och hur den skall bedrivas. Som 

ett exempel kan vi nämna den reviderade läroplanen Lpfö98 (2010) med punkt 2.6 där nu 

förskolan fått uppdraget att dokumentera verksamheten i syfte att utveckla och förbättra (Lpfö98, 

2010, s. 14-16). Av svaren i stort kan vi utläsa att informanterna känner osäkerhet över varifrån 

uppdraget med pedagogisk dokumentation kommer ifrån, oavsett om det gäller stora eller små 

förskolor. Vilket vi ser som en otydlighet mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan. Det 

vill säga att uppdraget beskrivs något otydligt av uppdragsgivaren det vill säga regering och 

kommun.  
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Fråga 4. Hur arbetar ni med pedagogisk dokumentation? Vilka metoder använder ni för att dokumentera den 

pedagogiska verksamheten?  

Av de stora förskolorna svarade informant nummer 2 och 3 på frågan hur de arbetar med 

pedagogisk dokumentation med att det är ett helt nytt sätt för dem att arbeta på och att de är 

under utbildning. Informant nummer 4 svarade med att de övar på att göra reflektioner 

tillsammans med barnen och i arbetslaget genom att använda sig av bilder, observationer med 

mera. Syftet var att ”hitta spår att gå vidare med”. På frågan vilka metoder som används svarade 

alla informanter likartat. Det är digitala fotoramar, portfolio, dokumentationer av barns 

kommentarer med mera. Informant nummer 4 poängterade att på deras förskola satte de upp 

bilder på väggarna för att både barn och föräldrar kan se dem. 

På fråga fyra beskriver informant 5 arbetet som fortlöpande arbete med text, bild, foton, alster 

och kommentarer. Informant 6 beskriver att de jobbar med dokumentation i grupper som de 

leder. Pedagogen som leder gruppen planerar och dokumenterar verksamheten. Informant 7 

beskriver att de arbetar med pedagogiska samtal, ser på filmsnuttar som diskuteras i arbetslaget 

och under arbetslagsträffar. Hur tänker vi på förskolan, förhållningssätt gentemot barnen, barns 

inflytande, är några av många viktiga områden att diskutera. Informant 8 skriver att kamera, Ipad, 

fotografier och filmer liksom nedskrivna händelser och kommentarer används för reflektion 

tillsammans med barnen. 

Analys 

Här skilde sig de svarande förskolorna åt i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vissa 

förskolor var under pågående utbildning. Andra var i första hand inriktade på barnen och deras 

lärande och återstående inkluderade även verksamheten och miljön. För att citera pedagog 

nummer 4 ”arbetet vi har framför oss är att lägga dokumentationen på bordet och göra 

reflektioner både i arbetslaget och med barnen för att hitta spår att gå vidare med.” 

För att dokumentationen skall utmynna i pedagogisk dokumentation krävs det att man använder 

sig av två metoder. Dels insamling och dels att man analyserar och bearbetar det som samlats in 

(Skolverket, 2012, s. 45). Det vi kan se är att förskolorna är på olika nivåer i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Vissa är under på utbildning medan andra redan använder 

arbetsverktyget. Det i sin tur kan vara avgörande över hur de arbetar med pedagogisk 

dokumentation. 
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Fråga 5. Vad förväntar ni er att den pedagogiska dokumentationen skall leda till?  

Vad den pedagogiska dokumentationen skall leda till svarade informant 2, 3 och 4 relativt likartat 

och på ett utförligt sätt. Kärnan i det hela var att genom den pedagogiska dokumentationen få en 

uppfattning över vad som intresserar barnen och därefter ändra miljön efter vad som för tillfället 

intresserar barnen. Informant 4 inkluderade pedagogerna, barnen och även föräldrarna i ett 

gemensamt reflektionsarbete i syfte att utmana barnen i sin lärandeprocess. Informant 1 svarade 

med en mening att det var att ”synliggöra barnens utveckling och lärande samt deras intressen”.  

Här svarar informant 5 att den pedagogiska dokumentationen förväntas leda till att synen på 

barns lärande och verksamheten tydliggörs. Informant 6 delar nummer 5:s syn på arbetsverktyget 

och kommenterar att. ”Ökad medvetenhet och kunskap om barn och metoder, material och 

miljö i förskoleverksamheten”. Likaså instämmer informant 7. Den pedagogiska 

dokumentationen förväntas leda till att varje barn verkligen ges möjlighet till utveckling och 

lärande genom att miljön och verksamheten utgår från barnen. Informant 8 uttrycker sig på 

följande vis ”utveckling av barnen och verksamheten”. 

Analys 

Övervägande av de svarande förskolorna anser att pedagogisk dokumentation bidrar till att 

utveckla hela verksamheten. Vilket innefattar barnens och pedagogernas utveckling och lärande 

och förskolans miljö. Enstaka av de svarande förskolorna fokuserade på barnens lärande och 

utveckling, men nämnde däremot inte miljön och övriga verksamheten. Skolverket (2012) menar 

att syftet med pedagogisk dokumentation är att genom dokumentation, observation och analys 

utveckla verksamheten och öka kvalitén och inte minst gynna barnens fortsatta utveckling och 

lärande (a.a s. 10; Lpfö98, 2010, s. 14).   
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Fråga 6. Vilka för och nackdelar finns det med pedagogisk dokumentation?  

På de stora förskolorna var det informant 3 som enbart såg det positiva med användandet av 

pedagogisk dokumentation. Informanten hävdade att den pedagogiska miljön blev mer tydlig och 

var ett utmärkt verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Informant nummer 1 ansåg att 

fördelarna var att barnens intressen var lättare att se och utifrån det kunde pedagogerna gå vidare 

i sitt planerande av den dagliga verksamheten. Nackdelen var att pedagogisk dokumentation 

kunde upplevas som ett stressmoment på grund av tidsbrist. Informant 4 kunde inte svara på 

frågan för att de inte hade kommit igång med att arbeta med pedagogisk dokumentation 

ordentligt. Informant nummer 2 svarade inte alls.  

Här kan alla svar från informanterna på de små förskolorna sammanställas genom att de ser på 

för och nackdelar på liknande sätt. Fördelarna kan sägas varar att få syn på barns lärande och 

verksamheten. Ett bra verktyg att medvetandegöra arbetssättet och verksamheten. Nackdelen är 

tidsbrist och att hitta ett arbetssätt som passar pedagogen. Likaså kan vad som ska dokumenteras 

ibland vara svårt att välja ut. 

Analys 

Informant 3 uttalade sig med detta citat ”om man inte gör dokumentationen pedagogisk blir det 

bara ett ifyllande och sätter inga spår i verksamheten”. Det vi kan tolka av de svar vi fått in är att 

pedagogisk dokumentation används som ett verktyg för att utveckla verksamheten och att 

pedagogens uppdrag synliggörs. Några av de svarande förskolorna ansåg dock att de inte kunde 

svara eftersom de inte påbörjat arbetet med pedagogisk dokumentation. Bland de stora 

förskolorna var det enbart informant 1 som nämnde tidsbrist. Pedagogerna på de små 

förskolorna var alla överens om att tidbrist till arbetet med pedagogisk dokumentation var ett 

problem. Informant nummer 7 tillade dock att det gäller att hitta sitt egna sätt att använda 

redskapet pedagogisk dokumentation.  

Av våra informanters svar kan vi tolka det som att de pedagoger som har gått någon form av 

utbildning i pedagogisk dokumentation har en något mer positiv inställning till att arbeta med 

pedagogisk dokumentation. Däremot verkar inte ramfaktorer ha någon specifik inverkan på hur 

pedagogisk dokumentation utförs. 
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Resultat och analys av förskolors hemsidor 

Är det relevant att framhålla arbetet med pedagogisk dokumentation på förskolornas hemsidor? 

Genom att jämföra de svar vi fått in från de åtta förskolorna i Uppsala kommun med hur 

begreppet presenteras på respektive hemsida vill vi se om det är relevant att uttryckligen 

framhålla arbetet med pedagogisk dokumentation. Helena har analyserat de stora förskolorna och 

Susanne har analyserat de små förskolornas hemsidor som vi sänt ut frågeformulären till. För att 

få en tydligare bild av hur begreppet presenteras bland förskolors hemsidor i Uppsala län valde vi 

att utöka området och inkluderade därmed även Heby och Östhammars kommun.  

Vi har valt att gemensamt kvantitativt analysera hur många gånger som pedagogisk 

dokumentation nämns på hemsidorna av alla förskolor i Heby, Uppsala och Östhammars 

kommuner. Sammanlagt består dessa av 212 förskolor. Syftet med studien är att undersöka om 

förskolorna framhåller begreppet pedagogisk dokumentation på respektive hemsida.  

Vid analys av de fyra stora förskolornas hemsidor är det ingen av förskolorna som uttryckligen 

säger sig använda sig av pedagogisk dokumentation. På en hemsida finns det dock relativt mycket 

och ingående information om hur förskolan är inspirerad av Reggio Emilia pedagogik. Där 

förklaras ingående hur de använder sig av dokumentation på ett gemensamt reflekterande sätt i 

syfte att synliggöra barnens utveckling och intresse. Dokumentationsmetoder som de använder 

sig av är fotografier, texter och alster som barnen visar upp för varandra och får återberätta över 

vad som händer på bilderna. Det stämmer även väl överens med vår fråga av vad förskolorna ser 

som pedagogisk dokumentation. Mycket sätts även upp på väggarna i syfte att öppna upp 

verksamheten för föräldrarna. Genom att pedagogerna uttryckligen använder sig av gemensam 

reflektion av dokumentationen på förskolan tolkas det som att dokumentationen utmynnar i 

pedagogisk dokumentation, eftersom kriterierna uppfylls för pedagogisk dokumentation (jfr 

Dahlberg & Åsén, 2005, s. 205-206; Lenz Taguchi, 2000, s. 110; Lenz Taguchi, 1997, s. 15).  I 

jämförelse med vad informant 3 svarar på frågan vad de ser som pedagogisk dokumentation 

stämmer det väl överens med deras hemsida. Informanten svarade att pedagogisk dokumentation 

är ”ett demokratiskt samtal där man reflekterar över insamlat material som bild, film och text” i 

syfte att föra verksamheten framåt. Genom att föra en öppen och demokratisk dialog, utan 

påpekande om vad som är rätt eller fel, tillsammans med barnen möjliggör det att även barnens 

åsikter tas till vara i förändringsprocessen av förskolans miljö (Dahlberg, Moss & Pence, 2001, s. 

215-217). På hemsidan nämns även det faktum att den pedagogiska miljön, både inom och 

utomhus, är i ständig förändring och det i syfte att tillgodose barnens intressen. Miljön spelar en 

betydande roll i Reggio Emilia pedagogiken. Miljön brukar kallas för ”den tredje pedagogen” och 
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syftar på att miljön runt barnen skall vara utmanande och locka till ett kreativt utforskande 

genom användande av olika tekniker som till exempel lera (Dahlberg & Åsén, 2005, s. 202-203).  

Av de fyra små förskolornas hemsidor var det ingen av dem som nämnde pedagogisk 

dokumentation. Däremot var det en av förskolorna, nummer 5, som ansåg att dokumentationen 

fyllde en viktig funktion i form av att samla barnens alster och foton i en portfolio i syfte att 

synliggöra det enskilda barnet. Däremot uttrycktes ingen form av reflektion över det insamlade 

materialet på hemsidan och därmed stannar materialet till att enbart förbli dokumentation. Det 

överensstämmer delvis med informantens svar på vår fråga om vad de ser som pedagogisk 

dokumentation där svaret var bland annat alster, foton, kommentarer och barnens egna pärmar. 

Men syftet som informanten gav med dokumentationen var att reflektera tillsammans, både 

mellan pedagog och barn, men även reflektion mellan barn och barn. Därmed kan en slutsats 

dras att förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation enligt informanten. 

Vid närmare analys av de små förskolornas hemsidor var det en förskola som utmärkte sig mer 

än de andra. Det var informant nummer 7 som genom att på sin hemsida under flertalet gånger 

använda sig av begreppet utvärdera, dock används inte begreppet pedagogisk dokumentation. 

Arbetet med att utvärdera på den förskolan förklarades som något som förskolan gör på 

regelbunden basis och det sker i huvudsak en utvärdering över var barnens intresse ligger, för att 

se över kommande projekt. Det stämmer väl överens med den reviderade läroplanens Lpfö98 

(2010, s. 14-15) riktlinjer när det gäller utvärdering. Arbetet med att observera och studera 

förskolans barn i syfte att se hur barnen utvecklas görs för att pedagogerna skall organisera miljön 

runt barnen för att utmana dem vidare i sitt lärande (a.a s. 14-15). På förskolan används 

dokumentationen som ett redskap där alla ”tillsammans” samtalar kring vad som händer på 

digitala bilder och över barnens personliga dokumentation. Med ”tillsammans” ger förskolan 

förklaringen att det sker samtal över dokumentationen mellan pedagoger, föräldrar och barn. Det 

kan tolkas som att förskolan använder sig av pedagogisk dokumentation. På frågan vad 

informanten ser som pedagogisk dokumentation var svaret väldigt långt. Där förklarar 

informanten oerhört noggrant hur förskolans pedagoger ställer sig till begreppet pedagogisk 

dokumentation. Det ses som ”observationer, pedagogiska samtal i personalgruppen, sen 

genomförande, utvärdering/hur ska vi gå vidare?” och hur miljön stämmer överens med barnens 

intresse. Som syfte med den pedagogiska dokumentationen ges att alla barnen skall stimuleras för 

att ett lärande skall uppnås genom att pedagogerna planerar verksamheten efter barnens visade 

intresse. Informanten understryker även vikten av att barnen får reflektera över och sätta ord på 

sin egen utveckling (Lenz Taguchi, 2012, s.81-84). 
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I arbetet med analyserandet av förskolors hemsidor i delar av Uppsala län har vi gått tillväga på 

följande sätt. Vi har tittat på alla förskolors hemsidor i Heby, Uppsala och Östhammars kommun. 

Vi har i första hand tittat efter begreppet pedagogisk dokumentation och hur de presenterar 

begreppet.  Det vi kan se är att pedagogisk dokumentation inte har någon framträdande plats på 

förskolornas hemsidor. I Heby och Östhammars kommun har vi inte kunnat se någon 

presentation av pedagogisk dokumentation på hemsidorna. I Uppsala kommun uppger 7 av de 

193 förskolorna att de uttalat använder sig av pedagogisk dokumentation och redogör för det på 

ett konkret sätt. En av förskolorna beskriver pedagogisk dokumentation som ”ett kollektivt 

verktyg och ett gemensamt reflektionssätt”. Vid fortsatt analyserande av Uppsala kommuns 

förskolors hemsidor tolkar vi det som att 28 förskolor använder sig av pedagogisk 

dokumentation. Den slutsatsen görs genom att förskolorna använder sig av gemensam reflektion, 

både tillsammans med barnen och mellan pedagogerna och över insamlat material.  

Av dessa 7 förskolor är det 2 Reggio Emilia förskolor som bedrivs av ett föräldrakooperativ. Den 

ena förskolan beskriver den pedagogiska dokumentationen som en del av de pedagogiska 

grundstenarna och talar om pedagogisk dokumentation som att den ”används för att visa barnens 

utveckling och läroprocess både som individ och i grupp”. Förskolan fortsätter med att beskriva 

hur det praktiskt går till genom att pedagogerna använder sig av dagbok med bilder som barn och 

pedagoger tillsammans reflekterar över barnets process till att ta in kunskap och vad som 

intresserar dem. Därefter underlättar pedagogerna genom att arbeta på ett projektinriktat sätt. 

Det innebär att pedagogerna bidrar med material som intresserar barnen för att kunna få barnen 

att gå vidare och utvecklas (Lenz Taguchi, 1997, s. 74). 

Slutsats som kan dras är att förskolornas hemsidor inte är ett prioriterat område när det gäller att 

påvisa användandet av pedagogisk dokumentation. Däremot finns det förskolor som beskriver att 

de använder sig av olika former att dokumentera barnets vistelse på i förskolan. Bland den 

vanligaste formen är fortfarande portfolio som även Skolverket (2004, s. 83) kom fram till i sin 

rapport Förskola i brytningstid. 

 
Bild. Pedagogiskt arbete/reflektion/dokumentation i förskolan 



34 
 

Diskussion 

I följande kapitel skall vi föra en diskussion med utgångspunkt från våra informanters svar och av 

vårt analyserande av förskolors hemsidor i Uppsala län i relation till relevant litteratur och tidigare 

forskning. Syftet med studien var att se hur pedagoger ute i verksamheten ser på begreppet 

pedagogisk dokumentation och vad det fyller för funktion. Vi skall även försöka se vem eller 

vilka pedagogerna anser vara ansvariga till att förskolorna skall ägna sig åt pedagogisk 

dokumentation. Våra frågeställningar lyder: 

• Vad skiljer stora och små förskolor i arbetet med pedagogisk dokumentation? Med fokus 

på hur själva verksamheten är organiserad med personal och barntäthet. 

• Hur ser förskolans pedagoger på begreppet pedagogisk dokumentation och dess syfte? 

• Hur uppfattar pedagogerna vart det påbjudna arbetet med pedagogisk dokumentation 

kommer ifrån? 

• Hur relevant är det att framhålla arbetet med pedagogisk dokumentation på förskolornas 

hemsidor? 

På frågan vad pedagogerna ansåg att pedagogisk dokumentation var ansåg en majoritet av 

informanterna att det är ett redskap för att synliggöra och ett stöd för att få fram barnens tankar 

och funderingar i ljuset. Det gör att barnets inneboende förmågor och kunskaper blir mer 

framträdande (Dahlberg & Åsén, 2005, s. 204; Wehner Godée, 2011, s. 18). Syftet med det är att 

starta en process av gemensam reflektion där både barn och vuxna ingår. Det är något som 

Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 17-20; Lenz Taguchi, 1997, s. 15) poängterar som väldigt 

viktigt när det gäller begreppet dokumentation. Det är att dokumentationen förvandlas till 

pedagogisk dokumentation i den stund när en reflektion sker över det som har dokumenterats 

mellan människor och det i syfte att ändra och förbättra miljön till barnens fördel.  På den 

punkten kan vi inte se någon skillnad mellan de svarande på stora och små förskolor. Ett fåtal 

svarande förskolor svarar att det är bilder, text och foton, men tillägger även att det är av stor vikt 

att det sker en reflektion över det insamlade materialet. Lenz Taguchi (2012, s. 60-62) anser att 

pedagogisk dokumentation skall ses mer som ”något som görs” och menar att pedagogerna bör 

vara uppmärksamma på hur och vad de väljer att dokumentera och observera. Till exempel bör 

inte ett fotografi ses som ett avtryck av verkligheten, utan istället ses som en bild som kan tolkas 

på många olika sätt som en del av den pedagogiska dokumentationen. I Bjervås avhandling (2011, 

s. 199) framkommer även det att arbetsverktyget pedagogisk dokumentation inte skall användas 

oreflekterat. För att det är pedagogen som har makt att välja vad som dokumenteras och därmed 
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även hur barnet framställs. 

Sammanlagt av alla de svarande förskolorna, stora som små, talar om att pedagogerna har gått 

någon form av utbildning eller skall gå utbildning i pedagogisk dokumentation. Antingen genom 

föreläsningar, litteraturläsning och/eller uppgifter som skall utövas på förskolan. Det stämmer väl 

överens med Skolverkets (2008, s. 28) undersökning gällande kompetensutveckling ute i landets 

kommuner. Där prioriteras utbildning i pedagogisk dokumentation av pedagogerna av de 

styrande i kommunen. Det påbjudna arbetet med kompetensutveckling finns inskrivet i Skollagen 

kapitel 4, 3 § och 4 §. Där står det att förskolechefer och rektorer ansvarar för att kvalitetsarbetet 

genomförs (Skollagen 2010:800). 

På frågan vad förskolorna upplevde vad det finns för syfte med att använda sig av pedagogisk 

dokumentation i förskolan svarade de flesta informanter att syftet var att det skulle bidra till att 

synliggöra verksamheten. Det i sin tur skall bidra till en förändringsprocess som skall anpassas till 

barnen som i slutändan främjar barnens utveckling. Det är helt i linje med den reviderade 

läroplanen Lpfö98 (2010, s. 14), som alla förskolor hela tiden måste förhålla sig till och använda 

som underlag i sin planering av verksamheten. Det ställs ett ökat krav på realiseringsarenan idag. 

Dels ställer formuleringsarenan större krav på utvärdering, men många människor är i daglig 

kontakt med realiseringsarenan och därmed ökar kravet på insyn (Lindensjö & Lundgren, 2000, s. 

171-176). Hälften av de svarande förskolorna nämnde även vikten av reflektion över den 

pedagogiska dokumentationen tillsammans mellan pedagogerna, mellan pedagog-barn och mellan 

barn-barn. Det anses som avgörande att reflektera över det insamlande dokumenterade materialet 

för att barnen skall ges en möjlighet att påverka sin vardag (Skolverket, 2012, s. 15). En av de små 

förskolornas informant nämnde ett annat intressant syfte med pedagogisk dokumentation och 

det var att visa upp verksamheten för barnen och föräldrarna. Skolverket (2012, s.17) skriver om 

det som att en länk bildas mellan barn, föräldrar och pedagoger när det bearbetade materialet 

sätts upp på väggar, som till exempel i form av bilder och text. Dessutom är det inskrivet i 

skollagen (Skollagen, 2010:800) kapitel 4, 4 § att föräldrarna skall om så önskar, delta i 

verksamheten. Den pedagogiska dokumentationen blir därmed synlig och användbar för alla som 

har någon form av kontakt med förskolan. En av de stora förskolornas hemsida utmärker sig 

genom att profilera sig som en förskola som arbetar på ett Reggio Emilia inspirerat sätt. Av 

informantens svar framkommer det att en gemensam reflektion sker regelbundet över den 

pedagogiska dokumentationen och det är ett utmärkande drag för Reggio Emilia enligt Dahlberg 

och Åsén (2005, s. 205-206). Det möjliggör att nya tolkningar kan komma fram genom att först 

reflektera över det som varit och ur det kan en vidareutveckling ta form. Ett känt uttryck inom 
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Reggio Emilia lyder som belyser detta lyder som följer: ”man måste gå tillbaka för att kunna gå 

vidare” (Dahlberg & Åsén, 2005, s. 206). Författarna påpekar även att det ställer relativt höga 

krav på förskolans pedagoger som måste kunna tolka och analysera det insamlande materialet 

tillsammans i syfte att gå vidare.  

En annan intressant fråga som vi ville ha svar på var hur pedagogerna i förskolorna uppfattade 

vart det påbjudna arbetet med pedagogisk dokumentation kommer ifrån. Där fick vi många olika 

svar. Majoriteten av de förskolor som svarat ansåg att uppdraget kom från chefer och 

arbetsgivare. Uppdraget är formulerat i skollagen 4 kapitel (Skollagen, 2010:800) och vilket 

innebär att pedagogisk dokumentation kan vara en fördelaktig metod för att utveckla och 

säkerställa kvalitetsarbetet i verksamheten. Vissa informanter ansåg att det var barnen och 

vårdnadshavare som var beställare av utvärderingen av den pedagogiska verksamheten, vilket har 

sin utgångspunkt i läroplanen Lpfö98 (2010). Det finns även informanter som anser sig inte veta 

varifrån uppdraget om pedagogisk dokumentation kommer ifrån. På de svar vi fått in kan vi inte 

se någon procentuell skillnad mellan stora och små förskolor vad gäller personal, barntäthet och 

pedagogisk dokumentation. Däremot ser vi en stor skillnad i synen på vilka för och nackdelar det 

finns med att använda sig av pedagogisk dokumentation. Av de förskolor vi använder oss av i vår 

studie ser vi en skillnad i förskolor som har utbildats eller är under utbildning i pedagogisk 

dokumentation som nämner fördelarna med arbetssättet före nackdelarna. Det är något som 

väger tungt i arbetet med pedagogisk dokumentation är att alla pedagoger har samma syn gällande 

pedagogisk dokumentation. Det är för att det pedagogisk dokumentation är ett ”gemensamt 

reflektionsarbete” enligt Lenz Taguchi (1997, s. 15). Det vi kan tolka utifrån våra svar är att 

utbildning väger tungt för en positiv syn på pedagogisk dokumentation. De som har genomgått 

utbildning i ämnet pedagogisk dokumentation ser fler fördelar med användandet av pedagogisk 

dokumentation. De flesta informanter nämnde dock en nackdel med användandet av pedagogisk 

dokumentation och det var känslan av att det är ett arbetsverktyg som tar mycket tid. Både Lenz 

Taguchi (2000, s. 208) och Dahlberg m.fl. (2001, s.221) har fått tagit del av att pedagoger ute i 

verksamheten upplever att pedagogisk dokumentation tar tid och att det gäller för pedagogerna 

att avsätta tid för ett gemensamt reflektionsarbete. Eventuellt kunde det varit mer intressant att 

studera informanternas utbildning i pedagogisk dokumentation istället för stora och små 

förskolor och förskolors pedagogiska inriktningar, samt mer ingående analyserat ramfaktorers 

inverkan.  
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På frågan hur relevant är det att framhålla arbetet med pedagogisk dokumentation på 

förskolornas hemsidor kan vi konstatera att i Heby, Uppsala och Östhammars kommuner är inte 

pedagogisk dokumentation en prioriterad information. Av de 212 förskolors hemsidor är det 17 

stycken som uttryckligen redogör för begreppet pedagogisk dokumentation. Något fler förskolor 

nämner att de arbetar på ett reflekterande och utvärderande sätt, men benämner inte arbetssättet 

pedagogisk dokumentation. Det kan tolkas som att det redan är flera förskolor som arbetar 

utifrån begreppet pedagogisk dokumentation utan att vara medvetna eller ha kunskap om det. 
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Konklusion 

Resultaten i vår studie visar att stora och små förskolor inte skiljer sig nämnvärt åt vad gäller 

personaltäthet eller antal barn per pedagog. Vi har inga uppgifter över hur fördelningen gällande 

arbetstid mellan pedagogerna ser ut, vilket är väsentligt att veta för resultatet och att det kan ses 

som en brist i vår studie. I och med det kan vi inte heller utläsa någon skillnad i tid som kan 

läggas på pedagogisk dokumentation. Det som vi hade kunnat göra annorlunda var att mer 

ingående studera ramfaktorernas betydelse för arbetet med pedagogisk dokumentation. Då hade 

vi eventuellt kunnat se större skillnad mellan förskolorna. Det vi nu har kunnat se är däremot att 

de förskolor som genomgått utbildning på området ställer sig mer positiva till arbetet med 

pedagogisk dokumentation. Det tolkar vi som att utbildning ger en trygghet i hur man som 

pedagog kan gå tillväga för att lyckas med den pedagogiska dokumentationen. Inom Uppsala län 

kommer de flesta pedagoger att få genomgå utbildning i pedagogisk dokumentation i någon form 

enligt informanternas egen utsaga. Den fråga vi ställer oss är om just pedagogisk dokumentation 

är det redskap som passar alla förskolor i Uppsala län? Är pedagogisk dokumentation en metod 

bland många som har kommit för att stanna? Vi uppfattar att det finns en trötthet till det ständigt 

förändrade sätten att utveckla verksamheten och ökade krav på dokumentation. Det upplevde 

även pedagogerna i Lenz Taguchis (2000, s. 208) avhandling som ett stressmoment att hela tiden 

vara under ett konstant förändringsarbete i form av att hela tiden förändra miljön till att för 

tillfället passa barnens behov och intressen. Men tider förändras och förskolan är en del av 

samhällets utveckling och progression. Vem vet om i framtiden kanske alla förskolor i Uppsala 

län är anhängare till Reggio Emilia pedagogiken? 

En relativt vanlig åsikt bland pedagoger är att den pedagogiska dokumentationen tar mycket tid 

från barnen, men för att dokumentationen skall utmynna i pedagogisk dokumentation krävs det 

reflektion tillsammans med barn och pedagog. Det gäller att som pedagog göra det med barnen 

ute i verksamheten. Det är ju för barnen den pedagogiska dokumentationen i slutändan skall 

gynna (Lenz Taguchi, 2012, 94). Det gäller bara att hitta sitt egna sätt att göra det under pågående 

verksamhet. Förskolornas pedagoger ansåg ändå att användandet av pedagogisk dokumentation 

var ett bra redskap för att förbättra verksamheten och till för barnen att bli mer delaktig i sin 

utveckling. 
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Av våra informanters svar tolkar vi det som en osäkerhet om vart det påbjudna arbetet med 

pedagogisk dokumentation kommer ifrån. Svaren skilde sig väsentligt åt från att det inte fanns 

någon beställare av uppdraget, förskolechefen, barnen till formuleringsarenan. Det finner vi som 

ett misslyckande från formuleringsarenan som inte på ett tydligt vis förankrat uppdraget inom 

realiseringsarenan. Därmed kan det vara svårt för pedagogerna i verksamheten att realisera det 

formuleringsarenan påbjuder. 

När det gäller förskolors hemsidor kan vi se att pedagogisk dokumentation inte har någon 

framträdande roll i förskolans marknadsföring, det kan bero på flera saker men en tanke som 

slagit oss är att det för tillfället råder platsbrist på förskolorna vilket medför att förskolorna får 

barn till verksamheten utan att behöva framhäva sig särskilt mycket. Det kan också bero på att 

vårdnadshavare och andra intresserade av förskolor inte efterfrågar pedagogisk dokumentation på 

grund av att begreppet fortfarande är relativt nytt.  
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Hej! 

Vi är två lärarstudenter som skriver vårt examensarbete vid Uppsala Universitet om 

pedagogisk dokumentation på förskolor. Vi undersöker förskolor inom Uppsala kommun 

för att se hur den pedagogiska dokumentationen är utformad och med vilka syften den 

används. 

I vår rapport kommer inga namn på personal eller förskolor att nämnas. Svaren kommer 

ej att användas till något annat syfte och bygger på frivilligt deltagande. 

Vi vore mycket tacksamma för er medverkan till forskningen och behöver uppgifterna 

senast den 14/1 2013. 

 

Vid eventuella frågor kontakta oss: 

Helena Lagerström: Helena.Lagerstrom6802@student.uu.se 

Susanne Wahlgren: sanne682@telia.com  

Eller vår handledare på Uppsala Universitet Jörgen Mattlar: jorgen.mattlar@edu.uu.se  

       

      Med vänliga hälsningar 

      Susanne Wahlgren & Helena Lagerström 

  

mailto:Helena.Lagerstrom6802@student.uu.se
mailto:sanne682@telia.com
mailto:jorgen.mattlar@edu.uu.se
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Frågor till förskolepersonal 

 

Enhetsområde: 

Antal anställda:  

- Förskollärare: 

- Barnskötare: 

- Antal barn: 

- Avdelningar: 

- Barngruppsstorlek: 

 

1. Vad ser ni som pedagogisk dokumentation? 

 

 

 

2. Vilket är syftet med den pedagogiska dokumentationen? 

 

 

3. Finns det någon mall för dokumentationen på förskolan? Vilka är i så fall dessa mallar?  

 

 

4. Vem eller vilka har utformat mallen? 

 

 

5. Vem är beställare av utvärdering av den pedagogiska verksamheten? 
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6. Har arbetslaget fått utbildning eller handledning i pedagogisk dokumentation?           

Beskriv. 

 

 

7. Hur arbetar ni med pedagogisk dokumentation? Vilka metoder använder ni för att 

dokumentera den pedagogiska verksamheten? 

 

 

8. Hur fördelas dokumentations uppgiften i arbetslaget? 

 

 

9. Vad väljer ni att dokumentera och varför?  

 

 

 

10. Finns det något ämne som undviks att dokumentera? Vilket eller vilka ämnen. 

 

 

11. Vad förväntar ni er att den pedagogiska dokumentationen skall leda till? Beskriv. 

 

 

 

12. Vilka för och nackdelar finns det med pedagogisk dokumentation? 
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Bilaga 2 

Förskolor som bedrivs i kommunal regi i Heby kommun 

Graniten, Blockgatan 1, 740 46 Östervåla 

Klockarängen, Klockarvägen 2, 740 47 Harbo 

Leklandia, Dillners väg 14, 740 46 Östervåla 

Lönneberga, Stationsvägen 13, 744 31 Heby 

Morgongåva förskola, Ramsjövägen 10, 744 50 Morgongåva 

Tärnsjö förskola, Gullsmyravägen 10, 740 45 Tärnsjö 

Tärnsjö förskola, Kyrkvägen 7, 740 45 Tärnsjö 

Ösbylunds förskola, Ösbylundsvägen, 744 95 Vittinge 

Förskolor som bedrivs i enskild regi i Heby kommun 

Framtiden – föräldrakooperativ, Vallavägen 9B, 744 31 Heby 

Myggan, Södra Storgatan 19, 740 45 Tärnsjö 

Skogsdungen, Gamla prästgården, 744 92 Huddunge by www.skogsdungen.se 

Trolleby, Lodjursvägen 9, 740 46 Östervåla  

  

http://www.skogsdungen.se/


47 
 

Förskolor som bedrivs i kommunal regi i Uppsala kommun 

Alléns förskola, Tunagatan 9, 753 37 Uppsala 

Astrakanens förskola, Astrakanvägen 1 A, 742 34 Storvreta 

Axelina förskola, Sparrisgatan 4, 754 46 Uppsala 

Balingsta förskola, Balingsta skola, 755 91 Uppsala 

Backens förskola, Svartbäcksgatan 113, 753 34 Uppsala 

Bamse förskola, Sköldmöv 12-16, 754 40 Uppsala 

Bergabitens förskola, Otto Myrbergs väg 21, 752 31 Uppsala 

Berwalds förskola, Stenhammars väg 1, 756 49 Uppsala 

Boländernas förskola, Bolandsgatan 8, 753 23 Uppsala 

Botulvs förskola, Torkelgatan 40, 753 29 Uppsala 

Brune förskola, Tegnérgatan 30, 752 27 Uppsala 

Bälingeby förskola, Bälinge Ekeby 25, 740 22 Bälinge 

Diabasens förskola, Blodstensvägen 6A, 752 58 Uppsala 

Dirigentens förskola, Solistvägen 65, 756 50 Uppsala 

Ekuddens förskola, Eva Lagerwallsväg 11, 756 43 Uppsala 

Flogsta förskola, Flogstavägen 97, 752 72 Uppsala 

Fullerö förskola, Skymningsvägen 2-6, 743 32 Storvreta 

Flöjtens förskola, Flöjtvägen 4, 756 54 Uppsala 

Funbo förskola, Funbo förskola, 755 97 Uppsala 

Fyrisvallens förskola, Ringgatan 6, 752 17 Uppsala 

Glimmerns förskola, Rödbergsvägen 12, 752 41 Uppsala 

Grönänge förskola, Ramsjö backe 32-34, 746 62 Björklinge 
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Gudruns förskola, Kungsängsgatan 33, 753 22 Uppsala 

Gunnars förskola, Kålsängsgränd 9 C, 753 23 Uppsala 

Gåvsta förskola, Gåvsta Rasbo, 755 96 Uppsala 

Hemmings förskola, Geijersgatan 29, 752 31 Uppsala 

Himmelsvägens förskola, Himmelsvägen 8, 743 35 Storvreta 

Hugo Alfvéns förskola, Bernadottevägen 3, 756 48 Uppsala 

Hällby förskola, Hällbygatan 49, 752 19 Uppsala 

Höganäs förskola, Alriksgatan 7, 753 30 Uppsala 

Järlåsa förskola, Gripensvärdsvägen 2, 740 21 Järlåsa 

Kamomillens förskola, Kamomillgatan 38, 754 47 Uppsala 

Karlavagnens förskola, Rackarbergsgatan 3, 752 32 Uppsala 

Kastellets förskola, Topeliusgatan 22, 754 41 Uppsala 

Kims förskola, Dalgatan 4-6, 752 18 Uppsala 

Klockarbols förskola, Klockarbolsvägen 10, 740 22 Bälinge 

Kohagens förskola, Kohagsvägen 4, 756 53 Uppsala 

Kristallens förskola, Axel Johanssongatan 4-6, 754 50 Uppsala 

Kullens förskola, Flogstavägen 15, 752 73 Uppsala 

Källparkens förskola, Johannesbäcksgatan 78 K, 754 33 Uppsala 

Lammets förskola, Västgötaresan 60, 757 54 Uppsala 

Lagerlöfs förskola, Ferlinsgatan 111, 754 28 Uppsala 

Lillgärdets förskola, Brandstationsvägen 3, 740 10 Almunge 

Lillvretens förskola, Vattgårdsvägen 1, 743 34 Storvreta 

Lustigkullens förskola, Gamla Kommunalhuset, 740 12 Knutby 
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Luthagens förskola, Prästgårdsgatan 16, 752 30 Uppsala 

Lyckebo förskola, Norrskensvägen 17, 743 35 Storvreta 

Länna förskola, Länna förskola, 740 11 Länna 

Lövstalöts förskola, Tårpilsvägen 27, 753 50 Uppsala 

Malmvågens förskola, Malmvågsvägen 6, 743 50 Vattholma 

Myrgångens förskola, Myrgångsvägen 17, 752 57 Uppsala 

Norrskenets förskola, Norrskensvägen 15, 743 35 Storvreta 

Nyby förskola, Topeliusgatan 20, 754 41 Uppsala 

Opalens förskola, Herrhagsvägen 150, 752 67 Uppsala 

Orrparkens förskola. Svankärrsvägen 39, 756 53 Uppsala 

Parkens förskola, Albert Engströmsgatan 4, 754 30 Uppsala 

Peterslund förskola, Torkelsgatan 19-23, 753 29 Uppsala 

Polacksbackens förskola, Dag Hammarskjöldsväg 62, 752 37 Uppsala 

Rackarbergets förskola, Rackarbergsgatan 106, 752 32 Uppsala 

Ramsjö förskola, Ramsjövägen 3, 743 63 Björklinge 

Ramsta förskola, Ramsta skola, 755 91 Uppsala 

Ringarens förskola, Väktargatan 38, 754 22 Uppsala 

Ringmurens förskola, Västgötaresan 131, 757 57 Uppsala 

Rosendals förskola, Husargatan 8 B, 756 45 Uppsala 

Salabacke förskola, Skomakargatan 28 C, 754 34 Uppsala 

Sernanders förskola, Sernandersväg 1 och 5, 752 61 Uppsala 

Silikatets förskola, Kvickstensvägen 1, 752 44 Uppsala 

Skogsbackens förskola, Norrskensvägen 15, 743 35 Storvreta 
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Skyttorps förskola, Gullsjövägen 4, 743 94 Skyttorp 

Slavsta förskola, Stålgatan 25, 754 52 Uppsala 

Sopranens förskola, Jenny Linds väg 88, 756 50 Uppsala 

Spinnrockens förskola, Spinnrocksvägen 55, 756 48 Uppsala 

Stenhammars förskola, Aug Södermans väg 131, 756 49 Uppsala 

Stenhällens förskola, Kullerstensvägen 5, 752 60 Uppsala 

Stenrösets förskola, Stenrösvägen 167, 752 66 Uppsala 

Stjärnans förskola, Herrhagsvägen 425, 75267 Uppsala 

Svartbäckens förskola, Swedenborgsgatan 26, 753 34 Uppsala 

Sävja förskola, Ölandsresan 1, 757 55 Uppsala 

Tuna Backars förskola, Tunabergsgatan 5, 753 36 Uppsala 

Täljstenens förskola, Täljstensvägen 12, 752 40 Uppsala 

Ulleråkers förskola, Emmy Rappes väg 4, 756 43 Uppsala 

Uppsävja förskola, Skogsvägen 44, 757 56 Uppsala 

Vallvägens förskola, Vallvägen 10, 756 51 Uppsala 

Valsätra förskola, Lievägen 1, 756 48 Uppsala 

Vintergatans förskola, Gälbovägen 46, 75651 Uppsala 

Voksenåsens förskola, Oslogatan 127, 752 64 Uppsala 

Von Bahrs förskola, Heidenstamsgatan 67, 754 27 Uppsala 

Vretens förskola, Kilsgärdesvägen 5, 743 30 Storvreta 

Vänge förskola, Lärarvägen 8 B, 740 20 Vänge 

Väpnarens förskola, Väpnargatan 30, 753 36 Uppsala 

Västra Stenhagen förskola, Kiselvägen 5, 752 68 Uppsala 
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Växthusets förskola, Stenhammars väg 3, 756 49 Uppsala 

Årstaparkens förskola, Vitkålsgatan 85, 754 49 Uppsala 

Äppellundens förskola, Rotfruktsgatan 3, 754 49 Uppsala 

Öfre Slotts förskola, Rundelsgränd 6, 753 12 Uppsala 

Österledens förskola, Greta Arwidssons väg 73, 754 43 Uppsala 

Förskolor som bedrivs i enskild regi i Uppsala kommun 

Barnasinnets förskola, Lindgårdsvägen 5, 743 64 Björklinge 

Barnbitens förskola, Tiundagatan 41, 752 30 Uppsala 

Barnhagens förskola, Torkelsgatan 9, 753 29 Uppsala 

Berga Montessoriförskola, Bergagatan 14, 752 38 Uppsala 

Björkens förskola, Valthornsvägen 29, 756 50 Uppsala 

Björklinge förskola, Sandbrovägen 9, 740 30 Björklinge 

Börjans förskola, Idrottsgården Börje, 755 92 Uppsala 

Dalby hage förskola, Dalby bygdegård, 755 91 Uppsala 

Diamantens förskola AB, Eksoppsvägen 1, 756 46 Uppsala 

Eddaförskolan, Bandstolsvägen 22-24, 756 48 Uppsala 

Ekeby förskola, Köpenhamnsgatan 8-10, 752 64 Uppsala 

Fiolbackens förskola, Valthornsvägen 12, 756 50 Uppsala 

Framtidens förskola, Stenhagsv 105-107, 752 60 Uppsala 

Förskolan Da Vinci, Eklundshovsvägen 8, 752 37 Uppsala 

Förskolan Kasper, Västgötaresan, 757 54 Uppsala 

Förskolan Laxen, Sköldmöv 12-16, 754 40 Uppsala 

Förskolan Lingonblomman, VonBahrs väg 5, 754 27 Uppsala 



52 
 

Förskolan Mollys Farm, Dalbovägen 33A, 756 53 Uppsala 

Förskolan Småfolket – I ur och skur, Konsumvägen 13, 756 45 Uppsala 

Förskolan Tittut, Sernanders väg 14, 752 62 Uppsala 

Förskolan Tärningen, Blekingev. 10, 757 58 Uppsala 

Gamla Uppsala Montessoriförskola, Heidenstamsg 67, 754 27 Uppsala 

Glader, Brodyrv 1 B, 757 57 Uppsala 

Glinets förskola, Stabby Backe, 752 30 Uppsala 

Gluntens Montessoriförskola, Ekeby Bruk 23:B1, 752 75 Uppsala 

Grannbarnens förskola, Gnejsvägen 16B, 752 42 Uppsala 

Grodans förskola, Dalaresan 38, 757 54 Uppsala 

Gåsens förskola, Grågåsvägen 6, 756 51 Uppsala 

Hagmarkens förskola, Nyodlarvägen 1, 740 22 Bälinge 

Humlans förskola CF, Tallbacksvägen 64, 756 45 Uppsala 

Hyttans förskola, Malmvågsvägen 11, 743 50 Vattholma 

Hälsans förskola Sparrisen, Sparrisgatan 7 B, 754 46 Uppsala 

Hälsans förskola Tulpanen, Blomdahlsväg 7, 756 49 Uppsala 

I Ur och Skur Pinneman, Malmvågsvägen 8, 743 50 Vattholma 

Iors förskola, Björkgatan 21, 752 24 Uppsala 

Jensen Education school AB, Döbelnsgatan 2, 752 37 Uppsala 

Nyby Visions Enskilda Förskola Jollen, Gimogatan 2, 752 28 Uppsala 

Kastanjens Montessoriförskola, Fyrislunds gård, Pharmacia, 754 50 Uppsala 

Kids2Home Karlsro, Studentvägen 25, 752 34 Uppsala 

Kids2Home Lindbacken, Alkällevägen 2, 755 96 Uppsala 
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Kids2Home Seminariet AB, Seminariegatan 1, 752 28 Uppsala 

Kids2Home Årsta, Sparrisgatan 3, 754 46 Uppsala 

Kojans förskola, Brodyrvägen 1 A, 757 57 Uppsala 

Kråkskogens förskola, Knutby Prästgård, 740 12 Knutby 

Kyrkklockans förskola, August Södermansväg 131, 756 49 Uppsala 

Kåbo föräldrarkooperativ, Banérgatan 1 A, 752 37 Uppsala 

Lekskolan.com, Blekingevägen 10, 757 58 Uppsala 

Lilla Academia AB 1, Sparrisgatan7, 754 46 Uppsala 

Lilla Academia AB 3, S:t Johannesgatan 21, 753 12 Uppsala 

Lilla Academia AB 4, Källparksgatan 2, 755 32 Uppsala 

Lill-Skutts förskola, Hagby Skuttunge 265, 743 71 Björklinge 

Lindparkens förskola, Eva Lagerwalls väg 11, 756 43 Uppsala 

Lingonbackens Montessoriförskola, Hågavägen 73, 752 63 Uppsala 

Lunsens natursmarta förskola, Västgötaresan 73, 757 54 Uppsala 

Löfteslandets förskola, Björkgatan 21, 752 24 Uppsala 

Majgårdens förskola, Ärentunavägen 14, 743 30 Storvreta 

Malma backe förskola ab, Malma backe 1 C-D, 756 47 Uppsala 

Manar Al-Houda kooperativ, Linrepevägen 17, 756 48 Uppsala 

Myggans förskola, Tallbacksvägen 66, 756 45 Uppsala 

Nyponets förskola, Kvarnbo, 752 63 Uppsala  

Närdaghemmet, Swedenborgsgatan 31, 753 34 Uppsala 

Näsdalens förskola, Bygdegården Uppsala Näs, 755 91 Uppsala 

Pilfinkens Montessoriförskola, Heimdalsvägen 5 B, 756 52 Uppsala 
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Pillan och Tillans förskola Funbo HB, Funbo Bärby Berggården 18, 755 97 Uppsala 

Plantans förskola, Börjegatan 9, 752 24 Uppsala 

Rackarungen kooperativ, Rackarbergsgatan 108, 752 32 Uppsala 

Röda Stugans förskola, Berthåga Byväg 24, 752 60 Uppsala 

Rödmyrans förskola, Klöverg 14, 754 37 Uppsala 

Sjumilaskogens förskola, Framtidsvägen 9, 755 97 Uppsala 

Skrindans förskola, Gås Anders väg 1, 743 64 Björklinge 

Smulans förskola, Skeberga Stavby, 747 94 Alunda 

Småbarnsskolan Liten Lär förskola, Rosendalsvägen 5, 756 45 Uppsala 

Solrosens förskola, Vindhemskyrkan Vindhemsgatan 9, 752 24 Uppsala 

Solskenets förskola, Solskensgatan 9, 754 31 Uppsala 

Solstugans förskola, Viksta gamla skola, 743 73 Björklinge 

Stabby Montessoriförskola, Prästgårdsgatan 14, 752 30 Uppsala 

Storgårdens Natur- och Musikförskola, Vattholmavägen 86, 754 40 Uppsala 

Stugans förskola, Flakvägen 21, 756 47 Uppsala 

Sunnersta Naturförskola, Backvägen 3, 756 52 Uppsala 

Svanens förskola, Stenhagsvägen 153, 752 60 Uppsala 

Svartbäckens Montessoriförskola, Timmermansgatan 1, 753 33 Uppsala 

Tallens förskola CF, Oxelgatan 13 B, 753 27 Uppsala 

Tunabarnens förskola, Tunagården, 747 93 Alunda 

Ugglans förskola, Väpnargatan 5 C, 753 36 Uppsala 

Uppsala Montessori AB, Djäknegatan 29, 754 25 Uppsala 

Uppsala Montessoriförskola, Marmorvägen 13, 752 44 Uppsala 
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Uppsala Waldorfförskolan, Hågavägen 69, 752 63 Uppsala 

Videungens Montessoriförskola, Videvägen 16, 756 53 Uppsala 

Vildrosens förskola, Almtunakyrkan Torkelsgatan 2D, 753 26 Uppsala 

Förskola i Vreta AB, Lodjursvägen 7, 755 91 Uppsala 

Yrsa förskola, Sköldmövägen 12-16, 754 40 Uppsala 
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Förskolor som bedrivs i kommunal regi i Östhammars kommun 

Alma förskola, Skolvägen 5, 747 30 Alunda 

Diamantens förskola, Slipargatan 2, 747 43 Gimo 

Ekeby förskola, Ekeby 103, 747 30 Alunda 

Ekens förskola, Eknäsvägen 8, 748 32 Österbybruk 

Furustugans förskola, Prästgårdsvägen 4, 747 30 Alunda 

Granens förskola, Dannemorsvägen 15 D, 748 30 Österbybruk 

Logårdens förskola, Kristoffersgatan 1, 742 31 Östhammar 

Mariebergs förskola, Mariavägen 3, 742 34 Östhammar 

Myrans förskola, Johan Marménsväg 1, 747 32 Alunda 

Rubinens förskola, Rubinvägen 2, 747 40 Gimo 

Skutans förskola, Strandgatan 27, 742 42 Öregrund 

Tomtberga förskola, Tomtbergavägen 1, 742 35 Östhammar 

Tärnans förskola, Klockarhagen 5, 742 97 Gräsö 

 

 
 

 

 
 

 


