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Bakgrund 
I bakgrunden beskrivs erfarenhetsbaserad litteratur från förskolans verksamhet som bygger 

på erfarenheter och kunskaper om portfolion och dess användning. Inom förskolan kan 

portfolion vara en pärm som synliggör barnets lärande och utveckling i form av olika alster. 

Portfoliometodik är ett arbetssätt som handlar om kunskapssyn, barnsyn och 

förhållningssätt. I arbetet med portfolion observerar och dokumenterar pedagoger barnets 

lärande och utveckling. Portfoliometodiken utgår även från läroplanen i förskolan och 

skolan. Barnets portfolio är ett viktigt underlag för att samverkan med föräldrarna och 

skolan ska fördjupas. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om portfolio och 

portfoliometodik i förskolans verksamhet. Samt att undersöka svårigheter som kan påverka 

arbetet med portfolion.  

 

Metod 
Undersökningen är kvalitativ. Verktyget som användes var kvalitativ intervju. Fem 

intervjuer är genomförda med pedagoger från två olika förskolor från två kommuner i västra 

Sverige. 

 

Resultat 
Resultatet visar på att pedagogers olika synsätt påverkar arbetet med portfolion. Det gäller 

urvalet av dokumentationer samt portfolions syfte i verksamheten. Det framkommer även att 

de båda förskolorna har kommit olika långt med sin portfolio. Portfolions dokumentationer 

kan därför spegla både läroprocesser och utveckling hos barnet eller endast steg i utveckling.  
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Inledning 
I dagens skola pratar man om det livslånga lärandet vilket bygger på att skapa en helhet kring 

barnets lärande och utveckling genom skolformerna. Portfolio är ett verktyg som kan 

synliggöra barnets utveckling i såväl förskolan som i skolan. Portfolion kan därför bli en röd 

tråd i barnets lärande och utveckling från förskolan upp till förskoleklass och genom skolan. 

Portfolio innefattar också portfoliometodik vilket bygger på arbetssättet (Bern, Frööjd & 

Torén, 2001, s.24-25). 

 

 I förskolans verksamhet dokumenterar och observerar pedagoger för att kunna synliggöra 

barnets sätt att lära och utvecklas i vardagen. Att samla på dokumentationer som visar på 

barnets utveckling och prestationer till portfolion är något som också framhävs i forskning 

(Fryer Hanson & Gilkerson, 1999). Arbetssättet bygger också på att pedagogen kan välja ut 

material som visar på barnets lärande i portfolion. 

 

Gronlund (1998) menar att det inte räcker med att pedagoger samlar på sig alla barnens alster 

och arbeten till portfolion. Portfolions dokumentationer ska kunna synliggöra barnets styrkor 

och svagheter som kopplas till mål i läroplanen. Utifrån dokumentationerna kan pedagoger 

bestämma vilka strategier som kan hjälpa barnet framåt i sin kunskap. För att 

dokumentationerna ska kunna sättas in i portfolion och utvärderas menar Gronlund att det 

kräver pedagogens tillhörande kommentarer som visar på barnets läroprocess.  

 

Min förförståelse av det jag läst och sett av portfolion är att pedagoger arbetar med den men 

att det kanske inte sker på ett medvetet och strukturerat sätt. Orsakerna till detta kan vara 

många, framförallt brist på tid, kunskap och intresse. En annan möjlig orsak kan även vara 

pedagogers olika synsätt på portfolion och metodiken. Med utgångspunkt i litteratur och 

forskning ser jag främst fördelar med portfoliometodiken. Men en metod kan även ha svaga 

sidor. Därför vill jag även kritiskt granska portfoliometodiken och dess användning för att se 

vad som kan vara svårigheterna med den. Jag hade inte medvetet tänkt jämföra studiens syfte 

mellan två förskolor. Men i mitt resultat framkom det ändå att det finns en skillnad. 

 

Mitt intresse för portfolion växte fram när jag utförde min praktik på en förskola och fick ta 

del av hur pedagogerna arbetade med dokumentation. Det som fångade mitt intresse var 

pedagogernas sätt att fotografera barnen i deras sätt att lära och utvecklas. Jag själv fick även 

prova på detta sätt att dokumentera vilket gav mig erfarenhet och lust att lära mig mer. 

Portfolion ser jag som ett alternativ till verktyg för dokumentation i förskolan. Det jag vill få 

mer kunskap om är hur barnens lärande och utvecklingsprocesser synliggörs i portfolions 

dokumentation. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om portfolio och 

portfoliometodik i förskolans verksamhet. Samt att undersöka svårigheter som kan påverka 

arbetet med portfolion.  
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Frågeställningar 

 Hur beskriver pedagoger begreppet portfolio i förskolan? 

 

 Hur beskriver pedagoger att de använder portfolion i verksamheten? 

 

 Finns det hinder som försvårar användandet av portfolio i verksamheten? 

 

Bakgrund 
För att ge studien en relevant grund har jag valt att använda mig av erfarenhetsbaserad 

litteratur från förskolans verksamhet. I litteraturen beskrivs författarnas erfarenheter och 

kunskaper om portfolion och dess användning i förskolan. Till några av delarna finns även 

forskning kring området samt den reviderade läroplanen för förskolan och dess koppling till 

området. I avsnittet benämner jag begreppet portfolio och portfölj som synonyma begrepp. 

 

Hur beskrivs begreppet portfolio i förskolan? 

Pedagogers uppfattningar kring begreppet portfolio 

Författaren Kerstin Bern är lågstadielärare, Dana Frööjd är förskollärare och Bellita Torén är 

även förskollärare och arbetar på lärarutbildning. De tre författarna har många års erfarenhet 

av både förskolan och skolan. Enligt dem är portfolion ett ord som har en internationell 

betydelse eftersom det står för ordet portfölj. Ordet portfölj betyder i det här sammanhanget 

att en person bär på papper. Längre tillbaka i historien kan man se hur ordet portfolio 

härstammar från det latinska språket. Ordet portfolio är uppdelat i de latinska orden portare 

vilket betyder bära och folium vilket betyder papper eller blad (Bern, Frööjd & Thorén, 2001, 

s.18). 

 

Inom förskolan och skolan har pedagoger arbetat med portfolio innan portfoliometodiken blev 

känd i Sverige runt år 1990. Därför är inte begreppet något nytt i dessa sammanhang. Men på 

senare år har portfolions arbetssätt förändrats. Pedagogers sparande av alster till portfolion 

sker idag mer målinriktat och strukturerat än tidigare. Till portfolion sparas inte endast alster 

som speglar färdiga resultat. Alster som speglar själva processen sparas också till portfolion 

(Bern, Frööjd & Thorén, (2001, s.17). Författaren Göran Krok är förskolechef och 

författarinnan Maria Lindewald är utvecklingschef. De har länge arbetat inom förskolan och 

är även aktiva föreläsare och handledare. Författarna menar också att pedagoger inom 

förskolan sedan tidigare har sparat på barns arbeten. Dessa arbeten har ofta förvarats i mappar 

eller pärmar (Krok & Lindewald, 2005, s.8). 

 

 I dagens förskola används portfolion för att dokumentera och synliggöra barnets lärande och 

utveckling i vardagen. Barnet kan i sin egen portfolio bli medveten om sitt lärande och 

upptäcka själva läroprocessen (Krok och Lindewald, 2005, s.11). Portfolion anses därför vara 

ett redskap för att barnet ska kunna se var han eller hon befinner sig i sin utveckling och i den 

aktuella kunskapen (Bern, Frööjd och Torén, 2001, s.42). Författarna menar vidare att 

eftersom barnet kan se sin läroprocess, kan de också analysera den och sätta ord på sitt 
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lärande i samspel med en vuxen. Portfolion anses därför kunna lyfta fram de positiva sidorna 

hos barnet och på så vis stärka självförtroendet (s.53). 

 

Birgitta och Roger Ellmin är paret som är ledare för ett nätverk som heter Plattform Portfolio 

(Svenska kommunförbundet, 2000, s.1). De har ett familjeföretag sedan 1995 som fokuserar 

på forskning kring portfoliometodik. Roger Ellmin är författare och erfaren föreläsare. Han är 

även forskarutbildad samt psykolog och har genom forskning och praktik introducerat och 

utvecklat portfolion till ett som han säger, värdefullt redskap inom skolan. Birgitta Ellmin är 

socionom, familjeterapeut, medförfattare och handledare. Hon arbetar med att integrera 

portfoliometodiken som dokumentation i förskola och skola. Författarna menar att portfolion 

vill visa på den verksamhet som utövas i respektive förskola. Portfolion vill även visa på 

barnets utveckling och lärande och samtidigt stödja den. Ett annat syfte är också att barnet kan 

utveckla sitt inflytande kring portfolion. Portfolion kan även bidra med att samarbetet med 

föräldrarna och skolan blir djupare. Författarna poängterar också att den portfolio som finns i 

dagens förskola är mer kopplad till Lpfö 98 än vad som varit tidigare (Ellmin, 2003, s.83).  

 

Enligt Bern, Frööjd och Torén (2001, s.52, s.54) är portfolion en personlig egendom för 

barnet vilket betyder att materialet i den ägs av barnet. Författarna menar att för pedagogen 

handlar det om att portfolions dokument kan underlätta för planeringen av förskolans arbete. 

Med dokumenten som grund kan pedagogen se hur varje barn ska kunna gå vidare i sin 

utveckling. Krok och Lindewald (2005, s.9) menar att portfolion gör det enklare för 

pedagogen att se barnets styrkor och lita på sin förmåga att upptäcka detta. Med hjälp av 

portfolion kan även föräldrarna få mer kunskap om pedagogernas arbete i förskolan. 

Författarna menar att det öppnar upp för en bättre kontakt mellan förskolan och föräldrarna.  

 

Enligt Bern, Frööjd och Thorén (2001, s.17, 40) finns det ett nytt sätt att se på portfolion i 

förskolan. Det handlar om att visa på hela barnets utveckling. Det nya synsättet på portfolion 

har medfört att den blivit ett viktigt underlag för att olika skolformer ska kunna mötas. 

Portfolion blir därför en viktig dokumentation som visar på det livslånga lärandet för barnet 

genom de olika skolformerna.  

 

Portfolions utseende och innehåll kan variera. Bern, Frööjd och Torén, (2001, s.58) beskriver 

den som en pärm med plastfickor, en mapp, en kartong eller som en digital portfolio. En 

digital portfolio består av en mapp som sparas i en dator eller annan digital plats, där barnet 

kan samla sitt material. Författarna menar vidare att det inte spelar någon roll vilket namn den 

har. Den kan kallas för portfolio, portfölj eller mapp. Det viktigaste är dess syfte och innehåll 

och att den fungerar i verksamheten.  

 

Portfolions dokumentationer kan belysa barnets lärande utifrån olika områden. Innehållet kan 

därför bestå av områdesdokumentationer som delas in i flikar med olika namn. Det kan vara 

matematik, språkutveckling och bild (Bern, Frööjd & Thorén, 2001, s. 84). Utgångspunkten 

för detta sätt att organisera innehållet på, menar författarna, bygger på det tematiska arbetssätt 

som så ofta förekommer i förskolans verksamhet. 

 

Internationell forskning kring begreppet portfolio 

Michelle Fryer Hanson är assisterande professor i pedagogik på universitetet i South Dakota i 

USA. Deanna Gilkerson är även hon professor i pedagogik för de yngre barnen. De har skrivit 
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en artikel om portfolion som ett utvärderingsverktyg. De anser att portfolion är ett bra sätt att 

mäta barnets lärande och utveckling i de tidiga åren. Artikeln beskriver att portfolion måste 

uppfylla vissa kriterier för att bli ett utvärderingsverktyg och utifrån olika verklighetsbaserade 

dokumentationer av barn lyfts metoder och andra sätt att arbeta med portfolion fram av 

författarna. Dessa kriterier förklarar att portfolion behöver kopplas till verksamhetens uppsatta 

mål samt vara ett utvärderande som aldrig stannar upp. Lärare ska hela tiden observera 

barnets lärande och utveckling. Den ska också finnas med i olika sociala sammanhang som i 

skolan och i hemmet för att inspirera och stödja barnet i sitt lärande och i sin utveckling 

(Fryer Hanson & Gilkerson, 1999). I allmänhet verkar inte forskare intressera sig för 

portfoliometodik som ett redskap i förskolan. I min sökning av relevanta publikationer inom 

området portfolio och portfoliometodik använde jag mig av sökorden Portfolio, Metod och 

Förskolepedagogik. Men min sökning gav få träff som visade på forskningsrapporter och 

artiklar om portfolio eller portfoliometodik inom förskolan. 

 

Hur pedagoger använder portfolion i förskolan  

Begreppet portfoliometodik 

Författarna Bern, Frööjd och Torén, (2001, s.18, s.19) ger oss en kort beskrivning av vad 

begreppet portfoliometodik härstammar ifrån. Portfoliometodik är ett arbetssätt som kom till 

Sverige på 1990-talet. Men internationellt sett har portfoliometodiken utövats i skolan under 

många år bland annat på Nya Zeeland, i England och i USA. Begreppet portfoliometodik 

handlar om läroplanerna och pedagogens förhållningssätt och kunskapssyn. Metodiken 

bygger på förskolans och skolans läroplaner, vilket jag återkommer till senare under avsnittet 

läroplanen som underlag. Författarna menar vidare att pedagogens förhållningssätt i arbetet 

med portfolion handlar om att se barnet som kompetent. Att se på barnet som kompetent 

handlar om en syn på barnet som beskriver barnets kapacitet och lust att lära sig. Samt att 

barnets sätt att konstruera sin kunskap sker tillsammans med andra individer i dess omgivning 

(Bern, Frööjd & Torén, 2001, s.22). Pedagogens kunskapssyn och förhållningssätt till barnet i 

portfoliometodiken kan kopplas till den reviderade läroplanen där det står att lärandet i 

förskolan ska utgå från att vuxna samspelar med barnen men även att barnen kan lära sig av 

varandra (Lpfö 98. rev. 2010, s.7). Jag återkommer sedan mer om detta i avsnittet om 

teoretisk anknytning.  

 

Arbetssättet 

Författarna Krok och Lindewald,( 2001, s.8, s.19) beskriver sin syn på arbetet med portfolio. 

Arbetssättet med portfolio handlar om att dokumentera barnets enskilda lärande i förskolans 

vardag. De poängterar vikten av att pedagoger behöver fånga lärandet och utvecklingen i 

vardagen genom att upptäcka detta i de vardagliga sakerna som barnen gör. Det handlar om 

att se arbetssättet som en process och att själva resultatet inte är det viktigaste (Bern, Frööjd & 

Torén, 2001, s.60). 

 

Hanson och Gilkerson (1999) menar att portfolion är en del av en process i insamlandet av 

olika dokument som visar på barnets utveckling och prestationer. De ser även på portfolion 

som en metod för att fastställa styrkor, kompetenser och utvecklingsförändringar hos ett barn. 
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Författarna Ellmin (2003, s.159, s.152) skriver att det inte finns en rätt metod för hur 

pedagoger ska föra in portfolio med dess arbetssätt i verksamheten. Men de tycker att 

portfolion bör vara en del av de befintliga arbetsformerna som en pedagog utgår från i 

verksamheten och som fungerar. Detta kan man finna stöd i hos Hanson och Gilkerson (1999) 

där de i sin artikel också nämner om att det inte finns någon mall för hur man skapar en 

portfolio. Pedagoger behöver pröva sig fram för att hitta ett sätt att arbeta med portfolio som 

fungerar för dem.  

 

Arbetet med portfolio behöver integreras i hela förskolans verksamhet. Pedagoger behöver 

därför lämpligen arbeta fram en årsplan där alla aktiviteter och delar av verksamheten 

planeras in under året. Detta hjälper pedagoger att utforma arbetet med portfolion eftersom 

planeringen visar vad som ska arbetas med och när det ska ske under året. Portfolioarbetet är 

tidskrävande eftersom det är en ständigt pågående process som involverar både pedagoger och 

barn (Krok & Lindewald, 2005, s.22, s.27, s.10). 

 

Författarna Bern, Frööjd och Torén, (2001, s.49-50) nämner även om att förhållningssättet 

och kunskapssynen behöver diskuteras av pedagoger under arbetets gång. Samtliga pedagoger 

i verksamheten behöver vara överens om ett syfte med portfolion och hur dess innehåll ska 

utformas.  

 

Dokumentation 

Forskarna Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan är från början förskollärare och 

arbetar nu som forskare vid Göteborgs universitet. De beskriver vad dokumentation i 

förskolan handlar om. Pedagoger väljer att dokumentera barns arbeten med hjälp av olika 

redskap för att synliggöra barnens läroprocesser och även sitt eget sätt att lära som pedagog. 

Redskapen som pedagoger kan använda sig av i dokumenterandet är intervjuer, kamera, 

observationer, videokamera och bandinspelningar (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006, 

s.126). 

 

Enligt Bern, Frööjd och Torén (2001, s.25-26) vilar en stor del av portfoliometodiken på 

Reggio-Emilia filosofin. Grundaren till denna pedagogik och filosofi är Loris Malaguzzi 

(1922-1994). Inom Reggio-Emilia filosofin och pedagogiken ser vuxna på barnet som en 

kompetent, medforskande och aktiv person. Arbetssättet inom Reggio-Emilia filosofin utgår 

från ett tematiskt perspektiv där dokumentationen är en del. Till arbetssättet kopplas även 

pedagogens sätt att reflektera och att vara en medforskande person. Syftet med arbetssättet 

inom Reggio-Emilia filosofin handlar om att pedagoger genom dokumentation och 

observation får mer kunskap om barnen och deras olika läroprocesser i förskolan.  

 

Fryer Hanson och Gilkerson, (1999) menar att pedagoger behöver utgå från olika 

utvecklingsområden för att dokumentera varje barns baslinje i sin utveckling. Dessa 

utvecklingsområden är knutna till mål i respektive verksamhet. Dessa utvecklingsområden är 

barnets grov- och finmotorik, matematik, språk, det sociala och emotionella området samt 

konst. Området konst innefattar till exempel drama och musik. Dessa dokument ska visa på 

förändringar i barnets kunskap och färdigheter inom de föregående utvecklingsområdena. 

Pedagogen behöver observera barnen inom de olika utvecklingsområdena vilket sker i den 

fria leken i verksamheten. Författarna beskriver med exempel på vad pedagogerna kan samla 

in för dokument under deras observationer. Det kan vara alster som visar på barnets 
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utveckling i sin fin- och grovmotorik genom användning av en sax. Med hjälp av saxen kan 

barnet öva på sin finmotorik genom att klippa utefter linjer i ett papper. Genom att barnet 

använder sin handstyrka i klippandet och även kontrollerar sin hand övas grovmotoriken. 

Teckningar som kan visa på barnets utveckling i sitt målande och självporträtt som är gjorda 

av barnen. Alster som visar på barnets språkutveckling vad gäller skrivandet och dokument 

som innehåller intervjuer med barn kan också finnas med i barnets portfolio.  

 

När dokumentationerna ska sättas in i portfolion behöver de ha tillhörande kommentarer från 

pedagogen. Gronlund (1998) anser att en pedagogs kommentarer till de dokument som ska 

sättas in i portfolion är nödvändiga för att dokumenten ska kunna värderas. Kommentarerna 

visar verkligen på barnets kunskap och vad han eller hon kan göra. De hjälper även till för att 

kunna synliggöra den lärandeprocess som sker hos barnet. Fryer Hanson och Gilkerson (1999) 

nämner även om att pedagogens kommentarer är nödvändig information till 

dokumentationerna för att upptäcka en förändring i barnets utveckling.  

 

Hjälpmedel i dokumentation 

Det som är gemensamt för författarna Krok och Lindewald samt Bern, Frööjd och Thorén är 

att de tycker att portfolions dokument kan bestå av fotografier. Att dokumentera genom att 

fotografera barnen i förskolans verksamhet nämns även i forskningssammanhang. Fryer 

Hanson och Gilkerson (1999) tar upp att pedagoger även bör ta foton av barnen i olika 

situationer när de leker, arbetar med något, bygger eller är med på utflykter eller andra 

aktiviteter med förskolan. 

 

Krok och Lindewald (2005, s.97-99) beskriver digitalkameran som ett snabbt och enkelt 

hjälpmedel vid dokumenterandet till portfolion. Fotografierna som sätts in i portfolion visar 

på olika situationer där barnen lär sig något eller händelser som har rekonstruerats för att 

också visa på ett lärande. Författarna nämner även att fotografierna kan visa på något som 

barnet byggt eller skapat själv som inte får plats i portfolion.  

 

Författaren Christina Wehner-Godée är läromedelsförfattare och har undervisat i didaktik och 

media vid Lärarhögskolan i Stockholm. Enligt henne kan penna och papper vara användbara 

hjälpmedel vid dokumenterandet. Pedagoger kan använda sig av ett dokumentationsprotokoll 

med spalter som direktsorterar de observationer och reflektioner som pedagogen gör under 

barnens lek. Pedagogen skriver ner barnets handlingar, vad som uttrycks i ord både från 

barnet och från pedagogen. Den här typen av dokumentationsprotokoll är hämtad från 

förskolorna i staden Reggio-Emilia (Wehner-Godée, 2000, s.59). 

 

Ett annat hjälpmedel är bandspelaren. Den kan användas vid inspelningar av barnintervjuer 

mellan pedagog och barn. I dokumenterandet på förskolorna i Reggio-Emilia spelar 

pedagogerna in samtal mellan barn för att synliggöra barns sätt att lära sig och fånga hur de 

tänker. Bandspelaren är därför ett bra hjälpmedel att använda sig av i olika aktiviteter och 

samtal på förskolan (Wehner-Godée, 2000, s.71). 
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Urvalet  

Ellmin (2003, s.152) skriver att en portfolio ska innehålla arbeten som en pedagog medvetet 

väljer ut till respektive portfolio. Gronlund (1998) är förskollärare och barnpedagogik konsult. 

I en artikel belyser hon hur dokumentationen ska behandlas av pedagoger för att portfolion 

ska få ett utvärderingssyfte i verksamheten. Hon menar att det är viktigt att pedagoger kan se 

vad som utmärker ett arbete eller dokument för att det ska få sättas in i portfolion. Pedagogen 

måste samla in barnens arbeten med ett klart syfte. Det innebär att varje arbete som väljs ut 

till portfolion behöver visa på hur barnet utvecklas i riktning mot läroplansmål.  

 

Enligt Bern, Frööjd och Torén (2001, s.66-67) kan barnen utifrån portfolion lära sig att 

reflektera över sina läroprocesser. I ett samtal mellan barn och pedagog vid urvalet av 

material kan även reflekterande frågor kring barnets lärande och arbeten ställas av pedagog. 

Det kan vara frågor som: Hur tänkte du? Hur gjorde du? Hur lärde du dig detta? och Varför 

har du valt just det här till din portfolio?  

 

Författaren Hillevi Lenz Taguchi som är utredningssociolog och numera docent och lektor på 

Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Den aktuella datan om henne finns 

beskriven på Stockholms universitets förlag. Hon beskriver pedagogisk dokumentation som 

ett verktyg för reflektion i förskolan. För henne är pedagogisk dokumentation också ett 

reflektionsarbete som sker mellan barnen och mellan pedagoger i verksamheten (Lenz 

Taguchi, 1998, s.15).  

 

Läroplanen som underlag 

Bern, Frööjd och Torén (2001, 31) menar att arbetet med portfolion kan vara ett bra verktyg 

för att visa på hur pedagoger kan gå tillväga för att uppnå de läroplansmål som anger vad som 

ska göras. I förskolans läroplan finns inga mål att uppnå utan bara strävansmål. Det betyder 

att barnet inte har några mål som behöver uppnås i förskolan men strävansmålen ligger ändå 

till grund för hur pedagogerna planerar sitt arbete samt hur det utvärderas efteråt. I den 

reviderade läroplanen för förskolan uttrycks det inte i ord att förskolan ska arbeta med 

portfolio i verksamheten. Men den säger att ”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt 

lärande” (Lpfö 98 rev. 2010, s.5).  

 

Bern, Frööjd och Torén, (2001, s.31-32) skriver att portfolions dokument kan synliggöra vem 

barnet är och gör det möjligt för pedagoger att planera upp sin verksamhet utifrån varje barn. 

Detta kan knytas an till det läroplanen säger om verksamheten, ” Den skall utgå ifrån barnens 

erfarenheter, intressen, behov och åsikter” (Lpfö 98 rev. 2010, s. 9). 

 

I läroplanen för förskolan står det om barns inflytande och ansvar. Pedagoger behöver utgå 

från barnens behov och intressen som de visar för att planera upp verksamheten och även hur 

miljön ska utformas (Lpfö 98 rev. 2010, s.12). Bern, Frööjd och Torén (2001, s.37, s.61-62) 

anser att portfolion kan få barnen mer aktiva i sin egen lärandeprocess. Varje barn kan 

reflektera och bedöma sitt eget lärande och sin utveckling utifrån sin portfolio. Vad gäller 

miljön ska den vara inbjudande och rik på möjligheter för att varje barn ska kunna utforska 

miljön och lära sig saker. Miljön ska också kunna förändras utifrån barnens önskningar och 

med deras delaktighet. I en sådan förskolemiljö kan barnen lära sig att reflektera vilket även 

är en del av portfoliometodiken.  
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I den reviderade läroplanen för förskolan har portfolion en större roll. Den reviderade 

läroplanen kommer att träda i kraft den 1 juli 2011. I den läroplanen har man lagt till en ny del 

som heter uppföljning, utvärdering och utveckling. Där lyfter man upp att förskolans kvalité 

behöver utvärderas. Det behöver skapas bra förutsättningar för lärandet, vilket behöver ske 

genom uppföljning, dokumentation och analys av barns lärande och utveckling. Syftet med 

utvärderingen handlar om att få kunskap om förskolans kvalitet. Detta för att alla barn ska 

kunna få de förutsättningar som krävs för att de ska kunna utvecklas och lära sig. Kunskaper 

om barns delaktighet, förmågor, erfarenheter samt deras intresse och inflytande för de olika 

målområdena behövs också. Alla sätt att utvärdera verksamheten på utgår från ett klart 

barnperspektiv där både föräldrar och barn får tycka till och vara delaktiga i 

utvärderingarna.(Lpfö 98 rev. 2010, s.14). 

 

Förskollärare ska ansvara för 
– att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras 

för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål och intentioner, 

– att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i 

det pedagogiska arbetet, 

 – att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktivteter och 

pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas 

 – att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras 

inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med, 

 – att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll 

och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas och,  

– att resultatet av dokumentation, uppföljningar och utvärderingar i det systematiska kvalitetsarbetet används för 

att utveckla förskolans kvalitet och därmed barns möjligheter till utveckling och lärande. 

 

( Lpfö 98 rev. 2010, s.14-15) 

 

Övergångsmaterial 

Bern, Frööjd och Torén (2001, s 39-40) lyfter fram att portfolion med dess arbetssätt är ett 

verktyg för att övergångarna ska underlättas. Barnets portfolio visar tydligt var han eller hon 

befinner sig kunskapsmässigt vilket gynnar den pedagog som tar emot barnet i nästa 

skolform. Att arbeta med portfolio genom de olika skolformerna förbättrar även samarbetet 

mellan pedagoger i de olika verksamheterna. I läroplanen finner man som författarna också 

skriver, stöd för det föregående. Arbetslaget skall: ” utbyta kunskaper och erfarenheter med 

personalen i förskoleklass, skola och fritidshem och samverka med dem samt tillsammans 

med personal i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet uppmärksamma varje barns behov 

av stöd och stimulans” (Lpfö 98 rev. 2010, s.14).   

 

I utvecklingssamtal 

Pedagogen kan använda sig av portfolion som ett konkret material i utvecklingssamtalet med 

föräldrarna (Krok & Lindewald, 2005, s.107). Bern, Frööjd och Torén (2001, s.75) nämner 

dessutom att portfolion är ett utmärkt verktyg att använda sig av i utvecklingssamtalet. Utifrån 

barnets portfolio kan föräldrarna bli mer medvetna om sitt barns lärande och utveckling på 

förskolan. Barnet kan även med hjälp av sin portfolio berätta om sin vardag på förskolan och 

om sitt lärande för sina föräldrar under samtalet. I anslutning till portfolions användning i 

utvecklingssamtal kan den enligt författarna kopplas till läroplanen där det står att: 
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”Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnens trivsel, 

utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal.” 

(Lpfö 98 rev., 2010 s.13). 

 

Förutsättningar för portfoliometodiken  

Ellmin (2003, s.66-67) skriver att skolledningen har en viktig roll när verksamheten ska börja 

använda sig av portfoliometodik. Skolledningen behöver vara aktiv och fungera som stöd i 

arbetet med portfolio från början samt under tiden den utvecklas och även efteråt. 

Skolledningen behöver ge pedagoger inplanerad tid till att utveckla portfoliometodiken samt 

tid att arbeta med den. Pedagogers kunskap kring portfoliometodiken behöver också få 

utvecklas genom till exempel studiebesök som behöver anordnas av skolledningen. På så vis 

kan kvalitén i arbetssättet kring portfolion höjas. Enligt författarna är det även viktigt att 

skolledningen ger pedagoger tid till att samarbeta kring portfoliometodiken i arbetslaget.  

 

Teoretisk anknytning 
I min undersökning har jag valt att stödja mig på Lev Vygotskijs socialkonstruktivistiska teori 

med fokus på samspelet och språket i lärandet. Jag kopplar hans teori till mitt syfte med 

undersökningen som handlar om att undersöka pedagogers uppfattningar om portfolio och 

portfoliometodik i förskolans verksamhet. Samt att undersöka svårigheter som kan påverka 

arbetet med portfolion. Valet av Vygotskijs teori handlar om att jag kan se hans teori utifrån 

två perspektiv som kan kopplas till mitt syfte med undersökningen. I lärandet ser jag en 

koppling med att barnet tillsammans med pedagogen upptäcker sitt eget sätt att lära utifrån 

portfolion som hjälpmedel. Med utgångspunkt i språket ser jag portfoliometodiken som ett 

sätt för pedagogen att få barnet att reflektera över sitt lärande och framförallt sätta ord på det.  

 

Professor Ivar Bråten beskriver Lev Vygotskij som en lysande begåvning inom psykologin 

och pedagogiken (Bråten, 1998, s.7). Enligt honom beskriver Vygotskij hur barnets lärande 

kan utvecklas mer i olika aktivteter genom en tankekommunikation med vuxna. Vygotskij 

förklarade detta med hans egna myntade uttryck” den närmaste utvecklingszonen” vilket visar 

på det som barnet kan göra själv med sitt intellekt och sitt medvetande och det som barnet 

behöver ha en vuxen till hjälp för att klara av (Bråten, 1998, s.23). I samband med detta 

beskriver även författarna Bråten och Thurmann-Moe (1998, s.105), att Vygotskij menade att 

barnet verkligen kan göra mer saker tillsammans med vuxna i sin omgivning. Vilket medför 

att barnet når en högre nivå rent utvecklingsmässigt. Men Vygotskij menade också på att 

barnet så småningom lär sig klara av att göra något på egen hand utan hjälp av sin omgivning.  

 

Detta kopplar jag till mitt syfte med undersökningen genom att knyta an till hur pedagoger 

med hjälp av portfolions dokumentation kan få barnet mer medveten om sitt sätt att lära. 

Dokumentationen bidrar till att barnet kan se sitt lärande tillsammans med en pedagog för att 

förstå sitt handlande. Sen kan barnet utifrån den här kunskapen själv försöka att klara av att 

utföra något på egen hand.  

 

I den svenska utgåvan av Lev Vygotskijs verk ” Tänkande och språk” beskrivs bland annat 

hans syn på tänkandets och språkets betydelse för medvetandet. I förordet till boken skriver 

Gunilla Lindqvist att det enligt Vygotskij finns en förbindelse mellan tanken och språket och 
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att denna förbindelse skapas i takt med att barnet utvecklas (Vygotskij, 2001, s.9). I samband 

med detta menar även Vygotskij att tänkandet och språket bara kan utvecklas om det sker i 

kommunikation under social påverkan (Vygotskij, 2001, s.10).  

 

Denna del av Vygotskijs teori kopplar jag till mitt syfte genom att anknyta till 

portfoliometodiken där portfolion uppfattas som ett underlag för reflektion mellan barn och 

pedagog. När barnet sitter med sin portfolio tillsammans med pedagogen kan ett reflekterande 

samtal ske. I samtalet kan pedagogen få barnet att sätta ord på sitt lärande genom att ställa 

frågor utifrån olika dokumentationer. På så sätt kan barnets tänkande och lärande utvecklas i 

takt med språket under reflektion. 

 

Metod 

Val av metod 

Enligt Trost (2005, s.23, s.33) handlar en kvalitativ studie ofta om att genomföra kvalitativa 

intervjuer för att komma åt och förstå människors tankar, åsikter, känslor och erfarenheter 

kring ett fenomen. Forskaren som intervjuare vill inte få svar på frågan varför utan vill 

komma åt att få svar på frågan hur en människa tänker och känner kring ett fenomen. 

Kihlström (2007, s.48) menar därför att forskaren håller sig till ett bestämt ämne i den 

kvalitativa intervjun. Jag har använt mig av öppna frågor i mina intervjuer med tanken att få 

pedagogerna att fritt delge sina tankar, kunskaper och erfarenheter kring portfolion och 

portfoliometodiken i förskolan. Kihlström (2007, s.49) menar att en kvalitativ intervju ska 

innehålla öppna frågor som inte är fast utformade och som har tillhörande följdfrågor som 

används för att följa upp de intervjuades svar. 

 

Fördelarna med att använda sig av kvalitativa intervjuer är att jag som forskare får ta del av 

människors tankar, åsikter, känslor och erfarenheter kring ett fenomen som Trost (2005 s.23) 

menar. I min undersökning har jag valt att besöka pedagoger i deras verksamhet. Jag har där 

fått uppleva personliga möten med pedagoger. I dessa möten har jag fått ta del av 

pedagogernas tankar och erfarenheter på ett mer trovärdigt sätt. Genom att intervjua 

pedagoger har jag som forskare fått en större möjlighet att tänka mig in i pedagogernas värld 

kring portfolion i förskolan. Detta har gett mig en större förståelse för fenomenet. Att ge ut 

enkäter till pedagoger om undersökningens syfte tror inte jag skulle ha gett mig samma 

innehållsrika information och kunskap kring fenomenet. 

 

Att intervjua människor kring ett fenomen kan även medföra nackdelar för forskaren. En 

nackdel som jag ser det med kvalitativa intervjuer är om forskaren som intervjuare inte kan 

skapa en positiv relation som bygger på förtroende med den som blir intervjuad. Enligt Trost 

(2005 s.69-70) handlar det om att det behöver skapas två goda relationer. Det handlar om 

relationen mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. Samt om den intervjuade 

personens relation till intervjuaren. Om inte dessa relationer skapas under en kvalitativ 

intervju tror jag att det blir svårare för intervjuaren att komma åt den intervjuades tankar, 

åsikter och erfarenheter kring ett fenomen. Detta kan medföra att de kvalitativa intervjuerna 

inte innehåller riklig information som kan besvara undersökningens syfte. En annan nackdel 

med kvalitativa intervjuer är att jag som forskare inte kan få bevis på att det som pedagogerna 
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berättar om fenomenet verkligen sker i praktiken. För att få svar på det föregående krävs en 

annan form av metod som enligt mig är observation. 

 

Urval 

I min undersökning har jag valt att intervjua pedagoger som arbetar med portfolion på olika 

förskolor. Enligt Kihlström (2007, s.49) handlar kvalitativa intervjuer om att intervjua en 

person som verkligen har erfarenhet av det ämne som intervjun fokuserar på. För att få 

information om lämpliga förskolor till undersökningen kontaktade jag tre kommuner som 

tillhör västra Sverige. Min strategi var att hitta förskollärare som medvetet arbetade med 

portfolio. Via rektorer fick jag sedan kontakt med två av förskolorna. Till den tredje förskolan 

fick jag direktuppgifter till en pedagog som jag kunde kontakta. En av kommunerna med sin 

förskola avböjde senare sin medverkan med anledning av tidsbrist. 

 

Vid min telefonkontakt med respektive förskola gav jag information om att jag skulle påbörja 

skrivandet av ett examensarbete och berättade också om mitt syfte med undersökningen. Jag 

frågade sedan om de var intresserade av att delta i min undersökning. De fick även 

information om att jag ensam skulle intervjua dem, att det skulle spelas in och beräknad tid 

för varje intervju.  

 

Vi bestämde sen datum och tid för ett besök av mig där jag även kunde ge mer information 

om min undersökning och svara på övriga frågor. Pedagogerna fick därför mer tid på sig att 

fundera och diskutera med övriga pedagoger om de kunde tänka sig att delta i min 

undersökning. Vid mitt besök på varje förskola fick varje avdelning ett missivbrev (se bilaga 

1) där de blev informerade om de forskningsetiska reglerna kring undersökningen. Tid för 

intervjuer med pedagoger som ville delta bokades också. Enligt Trost (2005, s.61) kan 

forskaren ta kontakt med personer till studien via telefon och att man sedan bestämmer plats 

och tid för intervjun. Jag intervjuade tre pedagoger på en förskola i en kommun där två var 

förskollärare och den tredje var fritidspedagog men med lång arbetserfarenhet i förskolans 

verksamhet. Därför ansåg jag att hennes erfarenheter också kunde vara relevant för 

undersökningen. Alla pedagogerna var med från början när portfolioarbetet startade på deras 

enhet och har därför arbetat med den under en lång tid.  

 

På den förskolan som tillhör den andra kommunen intervjuade jag två pedagoger som var 

förskollärare. Tanken var att jag skulle ha intervjuat tre pedagoger men den tredje var sjuk vid 

intervjutillfället. Dessa pedagoger hade även lång erfarenhet av att ha arbetat med portfolion 

på deras förskola. Sammanlagt deltog fem pedagoger på två olika förskolor i min 

undersökning eftersom den tredje förskolan avböjde sin medverkan. Enligt Trost (2005 s. 

123) så är kvalitén på intervjuerna viktigare än antalet och att det bästa är om forskaren utför 

ett mindre antal intervjuer. 

 

Genomförande 

Innan mina intervjuer genomfördes förberedde jag mig genom att läsa litteratur som 

behandlade undersökningens ämnesområde. Sedan skrev jag en intervjuguide som skulle 

användas till varje intervju. Enligt Trost (2005 s.50) är det viktigt att forskaren läser in sig på 

ämnet innan en intervjuguide utformas. Från början skrev jag två intervjuguider, en som 
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innehöll mina frågeställningar och en annan som innehöll mina intervjufrågor för att följa 

Kvales exempel (Kvale, 1997, s.122). När jag skrev mina intervjufrågor tog jag hänsyn till att 

de skulle kunna besvara mina frågeställningar i undersökningen (Kihlström, 2007 s.50). Men 

för att få en bättre struktur på mina två intervjuguider valde jag istället att bara skriva en 

intervjuguide (se bilaga 2). Den intervjuguiden innehöll också mina frågeställningar och 

delade in mina intervjufrågor under varje frågeställning. Detta ansåg jag skulle underlätta för 

mig när jag genomförde mina intervjuer. Varje intervju utfördes på avtalad tid på respektive 

förskola.  

 

 För att träda in i rollen som intervjuare behövde jag öva på att intervjua. Enligt Kvale (1997, 

s.137) kan forskaren bli en intervjuare genom att skaffa sig erfarenheter av att intervjua i 

praktiken. Jag valde att göra en pilotintervju med en förskollärarstuderande från en högskola. 

I samband med pilotintervjun lärde jag mig att skapa ett tryggt samspel mellan mig som 

intervjuare och den som blir intervjuad. Pilotintervjuer är ett bra sätt för forskaren att få mer 

kunskap om hur intervjuaren kan skapa ett samspel som bygger på trygghet och uppmuntran. 

(Kvale, 1997, s.137). Under min pilotintervju ville jag även pröva mina intervjufrågor för att 

försäkra mig om att frågeformuleringarna var tydliga för respondenten. Jag övade också på att 

hantera en diktafon som skulle spela in mina intervjuer. Efter intervjun lyssnade jag noggrant 

på hur samtalet hade gått och vad jag behövde tänka på till nästa gång.  

 

Intervjuerna genomfördes på platser som jag upplevde att pedagogerna kände sig trygga i. 

Enligt Kihlström (2007, s.51) behöver en intervju genomföras på en lugn plats som är ostörd. 

Under varje intervjutillfälle satt jag som intervjuare mittemot pedagogen och mellan oss fanns 

ett bord eller ett skrivbord. Den som intervjuar och den som blir intervjuad behöver vara 

placerade för att kunna hålla ögonkontakt under hela intervjun. Min tanke var att använda mig 

av en bandspelare som redskap men jag valde en diktafon som inspelningsredskap istället. 

Anledningen till detta var att jag ville ha en bra ljudkvalité på intervjuerna vilket jag ansåg att 

diktafonen skulle ge mig. Kihlström (2007, s.51) nämner också om att det är lämpligt att spela 

in intervjuer med till exempel en bandspelare eftersom man verkligen får med allt som sägs 

under hela intervjun.  

 

Vid varje intervjutillfälle var jag även noga med att förklara hur intervjun skulle gå till. Jag 

nämnde om att diktafonen skulle spela in allt och att jag skulle utgå ifrån en intervjuguide. 

Pedagogerna skulle också känna att de fick ta den tid de behövde för att svara på mina frågor. 

Enligt Kihlström (2007, s.52) ska forskaren som intervjuar berätta om intervjuns uppläggning 

och betona att den som blir intervjuad får ta en paus i sitt funderande kring en fråga. När jag 

hade förklarat det praktiska för varje pedagog började själva intervjun. I början av min 

intervjuguide finns frågor som jag valt att ställa för att få pedagogerna mer bekväma i 

intervjusituationen (se bilaga 2). Kihlström (2007, s.52) skriver också om att det är bra att 

använda sig av uppvärmningsfrågor som båda parter kan samtala om ett litet tag innan själva 

intervjun startar. Efter dessa uppvärmningsfrågor övergick jag till intervjuguidens centrala 

fråga som löd: ” Kan du berätta för mig om portfolion på Er förskola?” Enligt Kihlström 

(2007, s.52) kan den som intervjuar fritt berätta om något som den upplevt kring ämnet. När 

varje pedagog berättade lyssnade jag aktivt och bockade samtidigt av de intervjufrågor som 

besvarades utifrån berättandet. Utifrån det som pedagogen berättade kunde jag även ställa 

uppföljningsfrågor (se bilaga 2). Jag valde att använda mig av de uppföljningsfrågor som 

Kihlström (2007 s.52) nämner om.  
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Innan intervjuerna genomfördes bad pedagogerna om att få ta del av mina frågeställningar 

inför varje intervjutillfälle vilket de fick. Jag såg inte det som en nackdel för intervjuerna utan 

ett sätt för pedagogerna att visa sitt engagemang genom förberedelse. Under varje intervju 

lyssnade jag noggrant på det som pedagogen berättade för att visa mitt intresse. Detta menar 

Kihlström (2007, s.54) är viktigt för den som intervjuar. Intervjuerna pågick i genomsnitt en 

timma. Mina upplevelser av varje intervjusituation var allmänt positiva. Jag hade ständig 

ögonkontakt med varje pedagog vilket resulterade i att de blev mer bekväma i 

intervjusituationen. Mitt sätt att samtala med dem gjorde också att de öppnade upp sig och 

delade med sig av sin kunskap och sina erfarenhetsbaserade upplevelser kring ämnet. Allt 

detta medförde att jag fick med mig mycket användbar information för min undersökning.  

 

Etik 

I min undersökning har jag utgått från de forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) som en forskare behöver vara medveten om i 

vetenskaplig forskning. Jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets fyra huvudregler för 

forskningsetiska principer inom olika typer av forskning. Den ena huvudregeln är 

Informationkravet som handlar om att forskaren informerar om forskningens syfte för de som 

är inblandade. Jag informerade pedagogerna som skulle delta om undersökningens syfte och 

om att deras deltagande var frivilligt samt att de fick avbryta sin medverkan .  

 

Den andra huvudregeln är Samtyckeskravet där de som deltar i undersökningen själva får 

avgöra om de vill medverka. Pedagogerna som jag intervjuat ville medverka i min 

undersökning och gav därför mig deras samtycke.  

 

Konfidentialitetskravet är den tredje huvudregeln som säger att uppgifter om deltagarna ska 

forskaren ge anonymitet. Ingen utomstående ska kunna knyta uppgifterna till en enskild 

individ vad gäller namn och övrig information om arbetsplatsen. Materialet som är en del av 

undersökningen förvaras därför så att ingen utomstående kan få tag på det. Jag informerade 

pedagogerna som deltog att endast jag hade tillgång till materialet. Samt att de som enskilda 

individer och förskolan de arbetade på skulle behandlas anonymt genom fingerade namn. 

Övrig information som kunde knytas till den förskolan de arbetade på skulle också behandlas 

anonymt. 

 

Den sista huvudregeln är Nyttjandekravet som innebär att insamlat datamaterial från 

deltagarna i undersökningen endast får användas i forskningssammanhang. Jag informerade 

pedagogerna om att intervjumaterialet endast skulle användas av mig till min undersökning. 

 

Analys 

För att bearbeta mina kvalitativa intervjuer använde jag mig av det sättet som Kihlström 

(2007, s.54) nämner genom att skriva ut dem ord för ord. Trost (2005, s.125) nämner i 

samband med detta att intervjuerna kan sedan läsas igenom för att forskaren ska kunna 

fundera över det intressanta som intervjupersonerna berättat, vilket jag gjorde.  

 

Nästa steg var att börja analysera materialet genom att bilda kategorier eller områden. Enligt 

Lantz (1993, s.83) kan man få en större överblick över fenomenet genom att beskriva de med 
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ord i kategorier eller dimensioner. Jag delade därför in mina frågeställningar i tre olika 

kategorier: 1. Synsätt på portfolio 2. Genomförandet i praktiken 3. Förutsättningar. Sedan 

läste jag igenom varje intervju för att hitta de svar som speglade mina tre kategorier. På det 

här sättet kodade jag mitt intervjumaterial. I kategorin som handlar om genomförandet i 

praktiken synliggörs kopplingen till min valda teori i undersökningen. Teorins anknytning till 

analysen framgår senare i resultatet under rubriken Att synliggöra lärandet. 

 

Jag använde mig av datorn för att sortera alla mina svar i olika dokument. Jag utgick från 

varje pedagog och skapade tre olika dokument som behandlade de olika kategorierna med 

tillhörande svar från respektive pedagog. Nästa steg var att söka efter mönster i de olika 

kategorierna. Jag skrev då en tabell som innehöll varje pedagogs namn och de olika 

kategorierna (se bilaga 3). Sedan tolkade jag dokumenten för respektive pedagog med 

tillhörande svar och plockade in ord ibland meningar som belyste deras svar. Enligt Lantz 

(1993, s.89) gör man en metakodning för att hitta mönster i det kodade materialet. För att 

kunna tolka materialet är det lättast att ställa upp det i olika former av tabeller. När tabellen 

var färdig började jag med att söka efter dessa mönster i de olika kategorierna utifrån tabellen. 

Jag fann mönster i svaren som liknade varandra och som hade liknande betydelse vilket jag 

markerade med olika färgpennor. Tre färgpennor representerade de olika kategorierna och i 

tabellen markerades de olika mönstren som jag hittade i varje kategori för att det skulle ske en 

indelning. Sedan sammanställde jag svaren genom att beskriva de olika mönstren som jag 

hittat i de olika kategorierna för varje pedagog med tillhörande citat (Kihlström, 2007, s.54).  

 

Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet handlar om att undersökningen är trovärdig genom att forskaren ser till att varje 

intervjusituation ser likadan ut samt att frågor ska ställas på likadant sätt (Trost, 2005, s.111). 

För att uppfylla detta har därför varje intervjusituation sett likadan ut genom att jag praktiskt 

har berättat vad intervjun går ut på för varje pedagog. Jag har även utgått från samma 

intervjuguide vid varje tillfälle och ställt min huvudfråga och mina övriga intervjufrågor på 

samma sätt. De uppföljningsfrågor jag använt för att den intervjuade ska kunna förtydliga sitt 

svar har också ställts på samma sätt vid varje intervjutillfälle.  

 

För att öka på trovärdigheten ännu mer valde jag att intervjua pedagoger som verkligen hade 

erfarenhet kring mitt ämnesområde. Detta medförde att pedagogerna ofta knöt sin kunskap till 

verkliga händelser och situationer med barnen kring portfolion i verksamheten. Enligt 

Kihlström (2007, s. 49) blir den intervjuades svar mer tillförlitliga eftersom de bygger på 

erfarenhet och inte bara ett tyckande. Reliabiliteten ökar också i mitt resultat eftersom jag 

spelat in alla mina intervjuer med en diktafon. På så sätt fick jag med allt som sagts och 

missade ingen viktig information vid analysen. Enligt Kihlström (2007, s.51) är det bra att 

spela in intervjuerna för att verkligen få med allt som sägs och för att sedan kunna gå tillbaka 

och lyssna på det inspelade materialet. Min färdiga resultatdel av analysen innehåller mina 

beskrivningar av vad de intervjuade sagt. För att ge detta mer trovärdighet har jag lagt till citat 

från intervjuerna till varje beskrivning.  

 

Validitet handlar om att en undersökning som ett instrument ska se till att det som ska 

undersökas verkligen undersöks (Trost, 2005, s.113). Det betyder att syftet i min 

undersökning behöver kunna besvaras. Under utformningen av min intervjuguide har jag tittat 

tillbaka på mitt syfte med tillhörande frågeställningar för att öka undersökningens validitet. 
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Två förskollärarstuderande från en högskola fick läsa min intervjuguide innan intervjuerna 

genomfördes. De gav mig respons på frågorna genom till exempel förslag på ändringar utifrån 

syftet och dess frågeställningar. Efteråt läste även min handledare igenom intervjufrågorna 

och godkände dem. Eftersom jag intervjuade pedagoger med lång erfarenhet av ämnet 

påverkar detta undersökningens validitet. De intervjuade pedagogerna har kunskaper som 

grundar sig i erfarenheter som är relevanta för studien.  

 

Resultat 
Resultatet presenteras i tre kategorier med namn som bestämdes innan analysen påbörjades. 

Varje kategori har tillhörande underrubriker som speglar de mönster som kommit fram i 

analysen. Huvudkategorierna är: 1. Synsätt på portfolio 2. Genomförandet i praktiken 3. 

Förutsättningar. För att förtydliga mina resultat finns även citat från intervjuerna. Efter varje 

underrubrik finns en sammanfattning och efter varje huvudrubrik finns en reflektion. Men 

först en presentation av pedagogerna och förskolorna som är viktig för att kunna tolka 

resultatet. 

 

Presentation 

Presentationen börjar med en beskrivning av varje pedagog på respektive förskola. Sedan 

beskrivs även deras uppfattningar kring portfolion i de olika verksamheterna. Förskolan och 

pedagogerna benämns med fingerade namn. På förskola A kallas alla för något på A och på 

förskola B har samma modell använts, allt för att underlätta för läsaren att kunna se vad 

pedagogerna på de olika förskolorna säger. 

 

Förskola A är en del av den första kommunen. Här arbetar tre pedagoger. Anja arbetar 

tillsammans med Annika på en syskonavdelning med barn från tre till fem år. Anna arbetar 

också på förskolan fast på en småbarnsavdelning med barn från ett till tre år. Alla har de 

arbetat inom förskolans verksamhet mellan 17-30 år.  

 

I deras rektorsenhet har man utformat en portfoliomodell som alla pedagoger kan använda sig 

av. Den portfoliomodellen ska följa med barnet från starten i förskolan och sedan följa med 

upp genom skoltiden. Målet med enhetens portfolio är att den ska ligga till grund för en 

individuell utvecklingsplan. Rektorsenheten har även skapat en portfoliogrupp som är 

representerad av pedagoger från förskolan, förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. I den 

gruppen har de föregående gruppmedlemmarna arbetat fram riktlinjer för hur pedagogerna ska 

arbeta med portfolion. Tanken är att alla pedagoger från de olika rektorsenheterna ska kunna 

samarbeta genom att följa dessa riktlinjer för arbetet. På det här sättet skapas och upprätthålls 

den röda tråden för barns och ungdomars lärande från förskolan och genom skolan. Ett sätt att 

spegla det livslånga lärandet.  

 

Anja var en av de pedagoger som påverkade så att rektorsenheten kom att satsa på portfolio 

och portfoliometodiken vilket ägde rum år 2003. Annika och Anna var med sen när 

portfolioarbetet startade igång på riktigt år 2005 med att alla pedagoger inom förskolan och 

skolan på enheten åkte iväg till en skola i Göteborg som jobbade intensivt med portfolio. Där 

fick de gå på föreläsningar om portfoliometodiken. Innan dess hade även Anja, Annika och 

Anna börjat läsa boken Portfolio i förskolan- att komma igång av Göran Krok och Maria 
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Lindewald för att få mer kunskap om portfolion. De jobbade sedan utefter boken på förskolan. 

Pedagog Anja var med när portfoliogruppen startades och deltog där när enhetens 

portfoliomodell utformades. Hon är fortfarande en aktiv medlem av den idag. Tillsammans 

med övriga pedagoger diskuteras och revideras portfoliomodellen i takt med att den behöver 

utvecklas. 

 

Förskola B är en del av den andra kommunen. Här arbetar Birgitta på en avdelning med barn 

från tre till fem år. Hon har haft en tjänst på förskolan i tjugo år. Beata arbetar också på 

förskolan fast på småbarnsavdelningen med barn mellan ett och tre år. Hon har jobbat sexton 

år inom förskoleverksamheten. Båda pedagogerna har fått kunskap genom att de deltagit i 

några föreläsningar om portfolio. När den nya läroplanen kom 1998 satsade kommunen på att 

pedagogerna skulle lära sig att dokumentera under en termin. Extra personal sattes då in i 

barngrupperna för att Birgitta, Beata och övriga pedagoger på förskolan skulle kunna gå ifrån 

barngrupperna för att göra detta.  

 

Synsätt på portfolio  

Utseende och innehåll 

Alla pedagogerna beskriver portfolion som en pärm. Fyra av pedagogerna beskriver pärmen 

med flikar som representerar olika områden. Dessa områden beskriver olika ämnen eller andra 

utvecklingsområden. De arbetar alla utefter områden som har liknande innehåll fast de 

benämns med olika namn. De flesta av pedagogerna kopplar även flikarna med dess områden 

till läroplanen för förskolan.  

 
Ja, varje barn har då en pärm och den innehåller olika flikar ehm som, vi har valt att eh använda oss av ett 

antal och det är ansvar, social utveckling, språk, matematik, skapande och motorik.” (Anja) 

 

 … nu har vi indelat i flikar/.../det är social utveckling och språkutveckling och matematik, 

naturvetenskap har vi en flik och rörelse och bild.” (Birgitta) 

 

Sammanfattning 

Pedagogerna visar en medvetenhet om portfolion och dess innehåll i verksamheten. 

Portfolion ser pedagogerna som en pärm. Portfolion har ett strukturerat innehåll med flikar 

som representerar olika ämnen eller utvecklingsområden. Pedagogerna visar även tydligt 

hur de arbetar efter läroplanen genom att de kopplar portfolions innehåll till den. De ger 

exempel på detta genom att de benämner flikarna med namn på olika ämnen eller 

utvecklingsområden som kan kopplas till läroplanen. 
 

Barnperspektiv  

Gemensamt för alla pedagoger är att de uppfattar portfolion som barnets egen. Den förvaras 

på ett sätt som gör den tillgänglig för barnet att titta i.  
 

… vi har den ska jag säga i en bokhylla, i barnens nivå så att dom kan gå och plocka med den hur dom 

vill. (Anna) 

 

….det här är DIN portfolio! Ingen annan ska gå och bläddra i den utan det är du som äger den. (Anna) 
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Flertalet av pedagogerna uppfattar även att barnen ofta tittar i sin portfolio. Detta kan ske 

individuellt eller tillsammans med andra barn. Tillsammans för barnen ett samtal över det de 

ser i sina portfoliopärmar. 

 
… den är ju meningen att barnen ska kunna titta i också mycket då/…/ Många barn tar fram den ett par tre 

gånger i veckan och tittar i ”. (Birgitta)  

 

Men dom sitter ju väldigt ofta tillsammans och bläddrar i dom och skrattar ”åh, kolla där var jag så liten”, 

”åh titta där ritade jag så!” Och så skrattar dom och tycker det är jätteroligt. Så dom är liksom delaktiga så 

och det är så vi känner att det vill vi ju ha det och då blir det också så när dom lär sig nåt nytt ”kolla, nu 

får du ta kort!” ”nu kan jag detta!” då vet dom liksom då och då vill man sätta in det i deras pärm då för 

då har jag lärt mig nåt nytt så att man får in det tänket lite hos dom att dom lär hela tiden då.   …” 

(Annika) 

 

Sammanfattning 

Pedagogerna uppfattar portfolion som barnets egen. Detta avspeglas genom att pedagogerna 

förvarar portfolion på ett sådant sätt att den är tillgänglig för barnen. En pedagog nämner om 

att portfolion förvaras i en bokhylla vilket medför att den är placerad på barnets nivå. Samma 

pedagog lyfter även att hon lyfter ordet DIN portfolio!, för att markera att portfolion ägs av 

barnet och ingen annan. De flesta av pedagogerna uppfattar även att barnen ofta tittar i sin 

portfolio både på egen hand eller med andra barn. Det speglar en medvetenhet om barnets 

delaktighet i sin egen portfolio. Med portfolion som underlag för barnen ett samtal med 

varandra om hur de utvecklats. Barnen säger till när de lärt sig något nytt som behöver sättas 

in i deras portfoliopärm. Det visar på att barnen själva förstår att de lär sig saker som behöver 

dokumenteras och sättas in i deras portfolio. 

 

Ur pedagogens perspektiv 

Pedagogerna beskriver även portfolion som barnets eftersom den synliggör barnets lärande 

och utveckling. Portfolion hjälper också till att lyfta fram det positiva hos barnet upplever 

pedagogerna. 

 
Det är väl det som är det viktiga att dom själva kan se att dom lär sig och att dom är stolta över det och 

tycker det är roligt att lära sig nya saker/…/att det höjer deras självkänsla att jag kan, jag tror det är 

jätteviktigt! (Annika) 

 

Men sen är det ju ett syfte för barnen att kunna se att det har skett ett annat tänkande eller görande till 

tidigare då hur dom löste problem eller så. (Birgitta) 

 

Portfolion har vänt mitt synsätt till att se det positiva hos barnet. För det de kan, det är ju det man ska 

lyfta. (Anna) 

 

 

Portfolion uppfattas även av de flesta av pedagogerna som ett verktyg i deras yrkesroll. De 

upplever att utifrån dokumentationen i portfolion kan de som pedagoger upptäcka barnets 

läroprocess och utvärdera den på olika sätt. 

 
Ja, alltså för mig som pedagog har den varit ett väldigt lyft för jag har, jag har verkligen satt text och bild 

på att jag ser vad barnet lär sig och behöver lära sig kanske. (Anja) 
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Men sen så när du synliggör det på det här sättet med bilder till exempel ja ska vi se då hur Stina har 

utvecklats under den här terminen, vad kan hon förra året? Och då kunde hon ju inte gå balansgång, har 

hon lärt sig det här nu? Eller har hon inte? Alltså jag får en helt annan ehm känsla. .(Anja) 

 

Sen är det ju givetvis för mig så ser jag ju vad jag satt in så vet jag ju då att det här kan dom redan, nu går 

vi vidare. (Birgitta) 

 

Sammanfattning 

Pedagogernas beskrivning av portfolion som barnets egen avspeglar en förståelse för dess 

funktion för barnet. Portfolion synliggör barnets lärande och utveckling både för 

pedagogerna och barnen. Pedagogerna nämner att barnet med hjälp av sin portfolio kan se 

att han eller hon lär sig vilket gör att de känner sig stolta. En annan aspekt är att barnet 

utifrån sin portfolio kan se en utveckling i sitt tänkande och handlande i samband med 

lösning av till exempel problem. Vad gäller synliggörandet av barnets lärande och 

utveckling för pedagogen, speglas detta genom deras sätt att dokumentera barnets 

läroprocess med bild och text. I utvärderandet av barnets läroprocess kan sedan pedagogen 

utifrån bilderna i portfolion se barnets sätt att utvecklas och lära. En del av utvärderandet 

handlar även om att kunna se vad portfolions dokumentationer synliggör i barnets aktuella 

kunskap för pedagogen. Utifrån denna kunskap kan sedan pedagogen gå vidare med att 

utveckla barnets lärande. 

 

 I utvecklingssamtalet 

Samtliga pedagoger uppfattar portfolion som ett bra stöd och underlag för både pedagoger och 

föräldrar i utvecklingssamtalet. Dokumenten i portfolion kan synliggöra barnets lärande för 

föräldrarna på ett tydligt sätt. De är också till fördel för pedagogen att utgå från i samtalet om 

barnets lärande och utveckling med föräldrarna. En av pedagogerna beskriver portfolion som 

en viktig del som har medfört att pedagogerna på förskolan A har blivit mer professionella 

tillsammans med föräldrarna under varje utvecklingssamtal. Pedagogernas uttalande på 

förskola B visar däremot inte att de kommit till det stadiet att portfolions dokumentationer ska 

spegla en läroprocess. Men det framgår ändå att dokumentationerna speglar en utveckling hos 

barnet. 

 
Och sen är det en otroligt bra grund att ha med sig i utvecklingssamtal, kanonbra! Det finns inget bättre 

känner jag. (Anja) 

 

… och sen är ju portfolion ett väldigt väldigt stöd i, vid utvecklingssamtalen absolut. Det är lätt att se vad 

barnen har lärt sig för föräldern och det är lätt att prata och ha ett samtal med föräldern med stöd av 

bilderna och texterna för man har ju alltid någon notering under bilden vad det är vi vill visa, visa på då. 

Så ehm det är ett jättestöd. (Annika) 

 

 … för föräldrarna har den ju ett syfte för att dom lättare ska kunna hänga med i utvecklingssamtalen 

känner jag. Att det blir lättare när man har en bild att titta på för att förstå vad jag pratar om. 

/…/ se hur barnen fungerar i olika situationer/…/ Jag kanske har en bild på samlingen där ett barn sitter 

alldeles tyst men man vet att han tycker om sånger men han är inte delaktig själv och så nästa så ser man 

hur han är med och gör rörelser .(Birgitta) 
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Sammanfattning 

Pedagogerna ser portfolion som ett bra stöd och underlag för både dem själva och 

föräldrarna. Portfolions dokument uppfattas som stöd för föräldrarna eftersom dokumenten 

tydligt visar på barnets lärande. Portfolion som underlag underlättar även för föräldrarna 

att följa med i utvecklingssamtalet. Pedagogen kan även själv använda sig av dokumenten 

för att samtala om barnets lärande och utveckling för föräldrarna. Det sker genom stöd av 

bilderna och dess tillhörande texter som berättar vad varje bild vill visa på.  

 

Reflektion 

I en sammanfattande reflektion av det här avsnittet framgår det att båda förskolorna uppfattar 

portfolions utseende som en pärm. Portfolions innehåll beskrivs av alla pedagoger som flikar 

som representerar olika ämnen eller utvecklingsområden. Dessa ämnen eller 

utvecklingsområden benämns med olika namn och de kopplas till läroplanen i förskolan. 

Förskola A har en mer fördjupad syn på att portfolion tillhör barnet och dess tillgänglighet. 

Här betonas det att barnen ska vara delaktiga i att upptäcka varandras lärande och utveckling 

utifrån portfolion. På förskola B speglas inte en fördjupad syn på portfolion för barnet på 

samma sätt. Det som är gemensamt för båda förskolorna är pedagogernas syn på 

synliggörandet av barnets lärande och utveckling samt det positiva som portfolion lyfter fram. 

Men det som är intressant är att en av pedagogerna på förskola A säger att det viktigaste är att 

barnen själva ser att de lär sig saker och att de känner sig stolta över det. Det tror hon höjer 

deras självkänsla.  

 

Det som är mer intressant utifrån resultatet är förskolornas olika sätt att se på portfolion i 

utvecklingssamtal. De har båda en gemensam syn på att portfolion är ett bra stöd men 

förskola A betonar att portfolion höjt pedagogernas professionalism gentemot föräldrarna. 

Detta framkommer inte på samma sätt på förskola B. Här säger istället en av pedagogerna att 

dokumentationerna i portfolion inte ännu har kommit till det stadiet att den speglar barnets 

läroprocess, vilket visar på en medvetenhet om portfolions utvecklingspotential. 

 

Genomförandet i praktiken 

Arbetssätt 

Samtliga pedagoger beskriver arbetssättet med att de har olika antal ansvarsbarn på respektive 

avdelning som de utgår från i dokumenterandet av varje barns portfolio. Tre av pedagogerna 

beskriver att de hjälps åt med att dokumentera de övriga barnen även om det inte är deras 

ansvarsbarn. 

 
Jag har åtta barn som jag ansvarar för och jag tittar på dom och ser i dom olika bitarna där då vad dom 

behöver jobba extra med och så. (Anja) 

 

Vi har ansvarsbarn på avdelningen och jag har sex barn som jag ansvarar för deras portfolio då försöker 

jag ju följa dom mer. Men sen självklart att om jag ser ett barn som precis sitter vid bordet och har lärt sig 

nåt eller är ute och jobbar och gör nånting och ropat kolla vad jag kan! Då är ju jag med kameran ändå 

och så gör jag en liten notis då och lägger i min kollegas fack där, nu sa han såhär och såhär och det tog 

jag kort på så att man hjälper varandra så. (Annika) 
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… oftast blir det ju ansvarsbarnen som man bläddrar igenom alla korten och tittar på och ser vad som 

saknas i din egen pärm /…/ Jag brukar också strukturera ungefär sådär att jag har en liten koll på när jag 

har tittat på vad eller så. (Birgitta) 

 

Tre av pedagogerna beskriver att de använder sig av en sorts mall med olika namn för att 

kontrollera vad som dokumenterats till varje barns portfolio.  

 
 … Nu har vi en liten mall för att vi sätter in ett dokument som visar till exempel barnens matematiska 

utveckling. (Anna) 

 

 … jag använder mig av det här schemat för att veta att nu behöver jag samla in mer material till det och 

det barnet kanske. (Beata) 

 

… så har vi en checklista också vad är det jag kan ta in? (Birgitta) 

 

Sammanfattning 

Pedagogerna beskriver att arbetssättet sker både individuellt och för att hjälpa andra 

pedagoger. De flesta av pedagogerna utgår från sitt ansvarsbarn i dokumenterandet av varje 

barns portfolio. Pedagogerna följer sina ansvarsbarn och ser utifrån portfolions ämnen eller 

utvecklingsområden det som barnet behöver jobba mer med. Pedagogerna hjälper också 

varandra med att dokumentera barn som inte är deras ansvarsbarn. Det framgår även att de 

flesta av pedagogerna utgår från ett strukturerat sätt att kontrollera vad som dokumenteras till 

varje barns portfolio. Kontrollen sker genom att pedagogerna använder sig av olika mallar. En 

mall kan visa på de dokument som tillhör ett specifikt utvecklingsområde. En mall kan även 

vara ett schema som visar för pedagogen vilka material som behöver samlas in till olika barns 

portfolio. En tredje variant av mall kan vara en checklista som tydligt visar för pedagogen vad 

som kan samlas in till barnets portfolio. 

 

Sättet att dokumentera 

Foton tagna med digitalkamera används av alla för att dokumentera barnets lärande och 

utveckling till portfolion i de olika verksamheterna. Pedagogerna väljer sedan att sätta in en 

bild i portfoliopärmen om den speglar ett lärande eller en utveckling. 

 
Och man samlar på dom här dokumenten då. Och på förskolan här görs det ju väldigt mycket genom 

fotografering, det är väl det enklaste sättet för oss att jobba med den. (Annika) 

       

Ehm, så att jag då som vuxen tar ju kort, för det mesta bilder med digitalkameran på olika saker som jag 

ser. Antingen får de själva säga att de lärt sig eller som jag ser att dom har lärt sig, eller som jag vet ingår 

i det här. (Anja) 

 

Det viktigaste tycker jag är vad visar bilden alltså vad, här leker hon men hon förstår samspelet i leken 

och kan ge och ta. Inte bara att hon leker. För då blir det ingen portfolio för då visar det inte på nånting. 

(Anja) 

 

…barnen ska se sin utveckling/…/här till exempel då ehm, här e springer barna på cykeln. Och på nästa 

kort så trampar dom på tramporna/…/ där ser man ju skillnaden. (Beata) 
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… det är få dokumentationer som jag är nöjd med som just speglar en läroprocess barn -barn eller barn-

vuxen utan våran portfolio ligger fortfarande i det steget utveckling vi har inte kommit till det nya 

tankarna kring lärandet där. (Birgitta) 

 

 Tre av pedagogerna beskriver att de väljer ut kort och skriver en kommentar till bilden som 

berättar om lärandet som har ägt rum. Birgitta menar på att: /…/ så hur du skriver är väldigt viktigt 

för att du ska se att det hänt nånting också till nästa gång ”. 

 

 … det ska ju som sagt va ett kort eller fotografi där du ser själva lärandeprocessen du förtydligar den ju 

med det du skriver under /.../ det kan ju inte va vilket kort som helst. (Annika) 

 

Sammanfattning 

Pedagogerna ser den digitala kameran som redskapet för dokumentation till portfolion. Det 

digitala fotot anses kunna dokumentera barnets lärande och utveckling. En av pedagogerna 

nämner att hon tar kort på det barnen lär sig eller som ingår i något av portfolions ämnen 

eller utvecklingsområden. Men det framgår även att pedagogen tar kort på det som barnen 

själva berättar att de lärt sig. I urvalet av bilder till portfoliopärmen framgår det tydligt att 

pedagogerna inte väljer ut vilket kort som helst till portfoliopärmen. Det sker ett medvetet 

urval där korten speglar en läroprocess eller en utveckling. Pedagogerna beskriver hur 

lärandet avspeglas i vad bilden visar men att även barnens utvecklingssteg kan synliggöras 

i bilder. Det finns en medvetenhet om att bilderna behöver ha en tillhörande kommentar 

där själva läroprocessen förtydligas av pedagogen. En medvetenhet om att barnets 

utveckling ska framgå med pedagogens kommentar under bilden framgår också. På det 

sättet kan pedagogen utifrån kommentaren fastställa vad som hänt i utvecklingen till nästa 

gång. 

Att synliggöra lärandet  

Två av pedagogerna beskriver deras syn på hur barnets lärande och läroprocesser kan 

synliggöras för barnet utifrån portfolions dokumentationer i vardagliga samtal. 

 
Jag talar ju om för barnen men se vad du har LÄRT dig! Det här har du LÄRT dig! Så att man liksom lyfter det 

ordet! Så att det har jag märkt på de barn som jag haft i många år att dom har en, dom har en syn på att det här är 

ett dokument på vad dom har lärt sig. (Anja) 

 

Om du sitter och barnen håller på med dokumentationer och så sitter man å pratar å samtalar om det. Då liksom 

märker dom ju själva jaha jag kanske gjorde så förut men jag gör så nu, åh du har lärt dig det! Va roligt! Hur tror 

du det?, hur gjorde du nu eller varför blev det så? Alltså att man ställer frågor hela tiden för att belysa för dom 

själva att kolla här vad du lär dig hela tiden! (Annika) 

 

Sammanfattning 

Pedagogerna visar en medvetenhet om att barnets lärande och lärprocesser behöver 

synliggöras på olika sätt. Utifrån portfolions dokumentationer kan pedagogen lyfta fram vad 

barnen har lärt sig genom att betona ordet LÄRT dig för barnen. Det medför att barnen förstår 

att portfolions dokument visar på det som barnet har lärt sig. I samtal kan även pedagogen 

ställa reflekterande frågor kring lärandet till barnet som har sin utgångspunkt i portfolions 

dokumentationer. Då skapar barnen en större medvetenhet om att de lär sig hela tiden i 

förskolan. 
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Barnets delaktighet 

Tre av pedagogerna har aldrig eller sällan med barnen vid urvalet av dokumentationer till 

respektive portfolio. De andra två pedagogerna beskriver att barnens deltagande i arbetet med 

portfolion handlar både om tidsbrist och personalbrist. En av pedagogerna menar att 

personalbristen i gruppen medför att tid inte finns för att gå iväg och samtala med barnet om 

ett kort och sen sätta in det i portfolion tillsammans med barnet. 

 
 … och det är ju också att det är ju vi personal egentligen som bestämmer vad som ska med i pärmarna 

och så kan man väl tänka att så skulle det ju inte riktigt va heller utan barna skulle få vara med och 

påverka det som sätts in ibland men så långt har inte vi kommit i alla fall. (Birgitta) 

 

 … det är ju det som är så svårt när man jobbar på småbarn. Det är ju deras pärm och man vill ju så 

mycket att barnet ska vara med i hela processen men det är jättesvårt när dom är små då får man ju helt 

enkelt göra det år dom (Anna) 

 

..mm ja nej i dokumentationen skulle jag ju önska att dom var med på ett helt annat sätt. Att jag kunde 

sitta med i barngruppen med mitt och titta på bilderna och säga nu har du ju lärt dig det här och det här, 

vilka bilder ska vi ta med i din portfolio tycker du?/…/ vi har inte datorerna på avdelningarna. Det är så 

mycket, sånna praktiska saker, vi har för lite personal för att kunna sitta med ett barn, det tar ju sin lilla 

tid. (Anja) 

 

På förskola A beskriver två av pedagogerna hur de låter barnet få vara med på 

utvecklingssamtalen innan de går över till förskoleklass. Under dessa utvecklingssamtal får 

barnen berätta för pedagogen och föräldrarna utifrån sin egen portfolio. 

 
… när barnet går sista året härinne innan dom går till skolan så är barnen med, och sitter med och visar 

sina bilder och sin portfolio själva. Och pratar om bilderna så då är vi, försöker vi vara så tysta som 

möjligt i det och dom berättar för sina föräldrar vad de lärt sig inom de olika områdena. (Annika) 

 

Sammanfattning 

Pedagogerna beskriver att barnets delaktighet vid urvalet av dokumentationer i portfolion 

sällan eller aldrig förekommer. Det framgår en medvetenhet om att endast pedagogerna 

bestämmer vad som ska sättas in i portfoliopärmarna. Men att barnets delaktighet i form av 

deras påverkan av vad som sätts in i portfolion ändå kan utvecklas. En förklaring till att 

barnen inte är delaktiga i arbetet med portfolion är barnets ålder. En pedagog menar att det är 

svårare att få med de små barnen i processen. Det framgår ändå en önskan om att de små 

barnen skulle kunna vara mer delaktiga.  

 

Pedagogerna lyfter även fram tidsbrist och personalbrist som bidragande faktorer till barnens 

delaktighet i portfolioarbetet. Det handlar om att det finns för lite personal för att varje 

pedagog ska kunna sitta själv med ett barn och titta och samtala om barnets bilder till 

portfoliopärmen. Pedagogerna upplever att det tar mycket tid att samtala med ett barn om 

bilderna. Men trots detta framgår det en medvetenhet om att barnet skulle behöva vara med 

mer i dokumentationen kring portfolion. Men det kräver att pedagogen behöver kunna samtala 

med barnet om vad barnen lärt sig utifrån bilderna. Men även att pedagogen för ett samtal 

kring urvalet av bilder till portfolion.  

 

Pedagogerna på en av förskolorna har med barnet i utvecklingssamtalet innan övergången till 

förskoleklassen. Under utvecklingssamtalet får barnet själv visa sin portfolio och berätta för 
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föräldrarna och pedagogen vad de lärt sig utifrån portfolions dokument. Detta kan uppfattas 

som en aspekt av barnets delaktighet i portfolioarbetet. 

 

Reflektion 

I resultatet av det här avsnittet framkommer det att båda förskolorna dokumenterar barnets 

lärande och utveckling genom digitala foton. På förskola A lyfter man att bilden som sätts in i 

portfolion ska visa på lärandet, vad som händer. Förskola B menar att bilderna ska visa en 

utveckling för barnet och pedagogen, att det har skett en skillnad. Det finns en skillnad mellan 

hur förskolorna använder dokumentationer till portfolion som speglar ett lärande. På förskola 

A framkommer det att pedagogerna dokumenterar olika lärande situationer som de ser men 

även som barnen själva berättar om. Här betonas även att själva lärandeprocessen måste 

komma fram och att den förtydligas med pedagogens kommentarer. Förskola B inte har 

kommit till det stadiet att dokumentationerna ska spegla en läroprocess vilket verkar påverka 

deras sätt att använda dokumentationer till portfolion. Men här är man ändå medveten om att 

dokumentationens utvecklingssteg måste framgå på ett tydligt sätt vilket sker genom 

pedagogens kommentarer. Detta för att pedagogen ska kunna se en utveckling till nästa gång. 

 

Det som är mer intressant i det här avsnittet är förskolornas syn på barnets delaktighet i 

portfolioarbetet. På förskola B har man inte med barnen i arbetet. Här anser man att 

pedagogerna inte har kommit så långt med detta än. Men det finns ändå en medvetenhet om 

att barnen borde vara mer delaktiga. På förskola A är det endast Anna som inte har med 

barnen i arbetet med portfolion. De andra pedagogerna menar att barnens delaktighet påverkas 

av tidsbristen, personalbristen och andra praktiska saker vilket återkommer i nästa avsnitt om 

förutsättningar för portfolioarbetet. Men på förskola A lyfter ändå två av pedagogerna att de 

är medvetna om att barnets lärande och läroprocesser behöver synliggöras i samtal. Samtalen 

sker mellan pedagog och barn med utgångspunkt från portfolions dokumentationer. 

Pedagogen sätter ord på vad barnet har lärt sig. Det medför att barnet får en förståelse för att 

portfolions dokumentationer visar på barnets lärande. I samtalet sker även en reflektion där 

pedagogen ställer frågor till barnet om lärandet. Barnet kan då sätta ord på sitt lärande i 

samspel med pedagogen.  

Förutsättningar 

Tiden 

Samtliga pedagoger beskriver att bristen på planeringstid påverkar arbetet med portfolion i 

verksamheten. De upplever att portfolioarbetet tar mycket tid. Och det finns inte mycket 

planeringstid för att jobba med den vad gäller till exempel urvalet av bilder. Det finns även 

lite tid att gå iväg från barngruppen för att hinna med den. 

 
 … Sen när det drogs ner till 2 timmars förtroendetid så sa ju vi här då att det finns ju jättemycket då som 

måste stå tillbaka när man får så lite planeringstid, eller förtroendetid/…/ portfolio till exempel är ju 

nånting som tar mycket mer än två timmar i veckan. (Anja) 

 

… när vi hade våran fem timmars förtroendetid så kan jag känna att jag brann mer för arbetet med 

portfolio, jag kunde åka hit en lördag och sitta några timmar och jobba. Nu finns inte den tiden utan nu 

gör man precis det man är ålagd att göra å den här lilla extra snitsen på det hela, nej man tappar lite det 

kan jag känna mm. (Anna) 
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Jag tycker egentligen bara att det är för lite tid för att vi ska vara nöjda med den ordentligt känner jag. Så 

ibland kan man känna vad har jag den för när jag inte hinner med det jag vill. (Birgitta) 

 

Sammanfattning 

Pedagogerna uppfattar arbetet med portfolion som tidskrävande. Svårigheten ligger i 

bristen på planeringstid som påverkar arbetet med portfolion. Pedagogerna menar att den 

förkortade planeringstiden har medfört att portfolioarbetet har prioriterats bort för annat 

arbete. En pedagog menar också att bristen på planeringstid har medfört att intresset för 

arbetet med den minskat. Det framgår även en missnöjsamhet med bristen på tid för arbetet 

med portfolion vad gäller att känna sig nöjd med den.  

 

Kunskap 

Två av pedagogerna lyfter en annan intressant aspekt av arbetet med portfolion. Det handlar 

om vilka kunskaper pedagogen har vilket då påverkar vad portfolio handlar om och även 

påverkar urvalet av dokumentationer till portfolion. Därför uppfattas det som en svårighet när 

inte alla pedagoger på en förskola är medvetna om vad portfolio handlar om. 

 
… där är man ju olika som pedagoger. Vad man väljer, vad man har för urval./…/Och att man som 

pedagog har klart för sig vad portfolio är, att när det står här äter jag glass med mina kompisar! Okej, då 

ser jag kanske lite svårigheter med att alla inte är med på tåget, på vägen. (Anja) 

 

Det som är, är ju då att vi inte har samma syn på det, det kan ju faktiskt bli diskussioner, /…/ Vad är 

portfolio för dig? För det första så har vi ju olika syn vad är portfolio för dig?, vad är den för dig och vad 

är den för mig? Vi är ju lite olika. Sen om nån bara satt in dokumentation då som man inte ser nånting 

tycker du att det är okej?/…/ Så att man måste ha en samsyn på mycket av portfolion i ett arbetslag 

kanske. (Beata) 

 

Sammanfattning 

Pedagogerna är medvetna om att deras kunskap om portfolion och dess metodik påverkar 

arbetssättet. Pedagogerna nämner om svårigheten med att alla pedagoger inte är medvetna 

om vad portfolion handlar om. Pedagogers olika syn på portfolion påverkar urvalet av 

dokumentationer. Det gäller att pedagogen kan välja ut dokumentationer som speglar ett 

lärande och en utveckling. En pedagog lyfter att det behöver finnas en samsyn på vad 

portfolion handlar om i ett arbetslag. Det förekommer diskussioner mellan pedagogerna 

om deras olika syn på portfolion och om vilka dokumentationer som sätts in i portfolion. 

Synsätt 

För att arbeta med portfolion i förskolan krävs det en del av pedagogerna. Tre av pedagogerna 

beskriver hur pedagogers synsätt påverkar arbetet med portfolion. Det handlar om att varje 

pedagog utgår från sitt personliga sätt att se på portfolion i arbetet med den.  

 
Sen tycker jag, portfolio det blir ju lite individuellt av den pedagogen. Även om man har ett gemensamt 

ansikte utåt så att säga så blir det ju ändå lite individuellt var den pedagogen jobbar, hur den pedagogen 

jobbar och ser på sättet att, vad portfolio är och så. (Anja)   
 
Ja, jag har ju en syn, jag vet vad jag vill någon annan kanske inte alls tycker portfolio är viktigt på sitt sätt 

och den tredje tycker kanske ja, vi sätter in lite bilder och sen är det bra, man är ju olika. (Beata) 
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För även om man har samma portfoliomall eller vad man ska kalla det så jobbar man väldigt olika. Det 

märker man när man bläddrar i dom sen att ojdå gör du så ja?, va det det vi sa? (skratt) nämen lite så man 

har ju lite, man är ju personlig i sina tankar så. (Annika) 

 

Om nu barnet ska få ut det som vi vill att dom ska få ut så som jag känner med portfolio då ehm så är det 

nog mer, man skulle behöva jobba mer med den så sen tiden för det är ju inte bara tiden att göra det utan, 

för det första så är det ju tiden att diskutera hur ska vi ha den? Ska vi fortsätta att ha den som vi har den? 

Eller ska vi ändra på nåt?/.../ några tycker det blir för mycket arbete, några tycker det är jättebra och några 

tycker inte nånting/…/ så det är ju det som är jättesvårt så att tiden styr och vår egna syn på det hela styr 

då. (Beata) 

 

Sammanfattning 

Pedagogerna visar en förståelse för att deras olika synsätt påverkar arbetet med portfolion. 

Det handlar om att pedagogens arbete med portfolion sker individuellt utefter det personliga 

sättet att se på vad portfolio handlar om. En pedagog nämner att även om det används samma 

portfoliomall i verksamheten så jobbar ändå pedagoger väldigt olika. Det märks tydligt när 

pedagoger går igenom olika portfoliopärmar. Det framgår en medvetenhet om att pedagoger 

behöver skapa en portfolio som alla använder sig av på samma sätt i verksamheten. Men för 

att skapa en gemensam portfoliomodell krävs tid att diskutera dess innehåll, arbetssätt och om 

portfolion behöver utvecklas.  

 

Reflektion 

Analysen av dessa uttalanden speglar en gemensam syn när det gäller att de upplever att det 

finns för lite tid att arbeta med portfolio samt att de har för lite planeringstid. När det gäller 

pedagogers kunskap om portfolioarbetet och de olika personliga synsätten är det intressant att 

se att man är medveten om att man utifrån dessa gör på olika sätt. Båda förskolorna är överens 

om att pedagogers synsätt på vad portfolion handlar om kombinerat med kunskapen om 

urvalet av dokumentationer påverkar arbetssättet. 

 

Diskussion 
Diskussiondelen berör resultatet av min studie som besvarar syftet med att undersöka 

pedagogers uppfattningar om portfolio och portfoliometodik i förskolans verksamhet. Samt att 

undersöka svårigheter som kan påverka arbetet med portfolion. Denna del berör även en 

diskussion kring undersökningens teoretiska anknytning samt mitt val av metod. En 

underrubrik handlar om didaktiska konsekvenser och i slutet behandlas fortsatt forskning 

kring ämnesområdet. 

 

Resultat 

Olika synsätt på portfolio 

I den första delen av resultatet får jag ta del av pedagogernas olika sätt att se på vad portfolio 

kan vara i verksamheten. Det framgår tydligt att alla pedagogerna uppfattar portfolion som en 

pärm till utseendet. Precis som Bern, Frööjd och Torén (2001, s.58) också menar med att 

portfolions utseende kan beskrivas som en pärm. Vad gäller portfolions innehåll beskrivs den 
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av de flesta pedagoger som olika flikar. Och de representerar olika utvecklingsområden som 

är kopplade till förskolans läroplan. Detta överensstämmer med det som Bern, Frööjd och 

Torén (2001, s.84) anser om att innehållet i portfolion kan bestå av områdesdokumentationer 

som är indelade utefter flikar med olika namn som till exempel matematik eller 

språkutveckling. I likhet med Bern, Frööjd och Torén anser jag att barnets portfolio med 

fördel kan ha utseendet av en pärm. Enligt mig är det en enkel och praktisk modell som på ett 

strukturerat sätt kan förvara barnets dokumentationer och arbeten. Men jag håller med Bern, 

Frööjd och Torén (2001, s.58) om att det viktigaste är portfolions syfte och innehåll i det här 

avseendet.  

 

En kritisk granskning av portfolions områdesdokumentationer kan diskuteras i förhållande till 

forskning och litteratur. Fryer Hanson och Gilkerson (1999) menar att portfolion är ett 

utvärderingsverktyg när den kopplas till verksamhetens uppsatta mål inom olika 

utvecklingsområden. Där lyfter man inte att läroplanen har en betydande roll i hur man 

utvärderar barnets lärande och utveckling i samband med portfolion. Gronlund (1998) menar 

däremot att portfolions dokument får ett utvärderingssyfte om pedagogen kan se hur dessa 

dokument visar på barnets utveckling i riktning mot läroplansmål. Pedagogerna i min 

undersökning visar en medvetenhet om att deras utvecklingsområden har en tydlig koppling 

till läroplanen vilket går emot forskningen. Jag anser att portfolions områdesdokumentationer 

behöver ha en koppling till läroplanen för att den ska kunna få ett utvärderande syfte i 

verksamheten. Bern, Frööjd och Torén (2001, s.31) menar att portfolion kan fungera som ett 

lämpligt verktyg för att pedagoger ska kunna uppnå de strävansmål som anges i förskolans 

läroplan. Enligt mitt sätt att se på läroplanen för förskolan berättar den vad som ska läras ut 

till barnen i olika utvecklingsområden men den anger inte hur detta ska ske. Att arbeta med 

portfolio tycker jag därför är ett konkret sätt för pedagogen att synliggöra och koppla det 

pedagogiska arbetet till förskolans läroplan. 

 

Utifrån pedagogernas svar kan jag utläsa att de alla har en gemensam syn på portfolion som 

barnets egen. Bern, Frööjd och Torén (2001, s.52) anser att portfolion är barnets personliga 

egendom och att det tillhörande materialet ägs av barnet. Flertalet av pedagogerna upplever 

också att barnen ofta tittar i sin egen portfolio vilket sker enskilt eller tillsammans med andra 

barn. Då skapas ett samtal där barnen reflekterar över sitt lärande utifrån portfolion. Jag anser 

att barnet i samspel med andra barn kan bli mer medveten om sin kunskap. Och att detta inte 

bara behöver ske tillsammans med en pedagog. I arbetet med portfolion behöver pedagogen 

inta ett förhållningssätt som handlar om att se barnet som kompetent. Med det menas den 

barnsyn som handlar om att barnet skapar sin kunskap i samspel med andra personer i sin 

omgivning (Bern, Frööjd & Torén, 2001, s.22 ).  

 

Pedagogerna upplever även portfolion som barnets egen eftersom den synliggör barnets 

lärande och utveckling. Krok och Lindewald (2005, s.11) menar att portfolion kan 

dokumentera och synliggöra barnets lärande och utveckling i förskolans vardag. Utifrån 

portfolion kan barnet bli medveten om sitt lärande och upptäcka själva läroprocessen. 

Pedagogerna upplever även att portfolion lyfter fram det positiva hos barnet vilket även 

framgår av Bern, Frööjd och Torén (2001, s.53.) Jag är överens med pedagogerna om att 

portfolion som redskap kan synliggöra barnets lärande och utveckling. Men jag tycker även 

det är bra att barnets självkänsla förstärks i samband med det positiva som lyfts fram i 

portfolion. 
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Jag anser att det är bra att portfolion lyfter fram och synliggör det som barnet kan utifrån de 

utvecklingsområden som finns i förskolans läroplan. Men jag tycker även att pedagogen ska 

upptäcka barnets utvecklingsförändringar i relation till läroplanens utvecklingsområden som 

finns representerade i portfolion. Jag finner stöd i min åsikt utifrån forskningen där portfolion 

ska fastställa barnets styrkor, kompetenser och utvecklingsförändringar. Att synliggöra 

barnets utvecklingsförändringar i lärandet och utvecklingen tycker jag därför är en viktig del 

om än inte lika central som att lyfta barnets styrkor och kompetenser i arbetet med portfolion. 

 

Flertalet av pedagogerna i undersökningen uppfattar portfolion som ett verktyg i deras 

yrkesroll. Utifrån portfolions dokumentationer upplever pedagogerna att de kan upptäcka 

barnets läroprocess samt utvärdera den. Jag anser i likhet med Krok och Lindewald (2005, 

s.9) att portfolions dokument kan göra pedagogen mer medveten om hur varje barn ska kunna 

gå vidare i sin utveckling.  

 

I resultatet framgår det att alla pedagogerna ser portfolion som ett bra stöd och underlag i 

utvecklingssamtal för både pedagogen och föräldrarna. Detta överensstämmer med Krok och 

Lindewald (2005, s.107) som anser att portfolion är ett konkret material som pedagogen kan 

använda sig av i utvecklingssamtalet. Pedagogerna beskriver även portfolion som ett stöd 

genom att dess dokumentationer synliggör barnets lärande och utveckling på ett tydligt sätt 

för föräldrarna. I likhet med Bern, Frööjd och Torén (2001, s.75) anser även jag att portfolion 

har en betydelse för föräldrarna. Den hjälper till att öka medvetenheten om barnets lärande 

och utveckling i förskolan.  

 

I reflektionsavsnittet framkommer det en tydlig skillnad i hur de olika förskolorna ser på 

portfolion i utvecklingssamtalet. I en av förskolorna anser en av pedagogerna att 

dokumentationerna i deras portfolio inte speglar en läroprocess. Deras portfolio ligger 

fortfarande i steget utveckling. Det jag undrar är hur pedagogerna synliggör barnets lärande 

till föräldrarna utifrån portfolions dokumentationer? Om det kanske är en skillnad eftersom de 

speglar utvecklingssteg? Jag anser i likhet med Krok och Lindewald (2005 s.10) att arbetet 

med portfolion är en ständig process som pågår mellan barn och pedagog i verksamheten. 

Därför upplever jag det som att pedagogerna på förskola B är medvetna om att den 

dimensionen saknas och att förhoppningsvis deras portfolio kommer att utvecklas med tiden. I 

förskola A upplever pedagogerna portfolion som ett lyft för deras professionalism i 

utvecklingssamtalet. Det visar mig att de är medvetna om att deras dokumentationer verkligen 

speglar ett lärande och en utveckling hos varje barn.  

 

Genomförandet i praktiken 

I den andra delen av resultatet får jag ta del av pedagogernas genomförande av portfolion i 

praktiken. Pedagogerna upplever arbetssättet med att de utgår från sina ansvarsbarn när de 

dokumenterar till deras respektive portfolio. Men flertalet av dem betonar även att de hjälps åt 

med dokumenterandet till övriga barn i verksamheten. Några av pedagogerna använder sig av 

olika mallar som kontrollerar vad som dokumenterats till varje portfolio. Jag är överens med 

författarna Ellmin (2003, s.152, s.159) om att det inte finns en rätt metod för hur pedagoger 

ska föra in portfolions arbetssätt i verksamheten. Arbetet med portfolion behöver vara en del 

av pedagogens befintliga arbetsformer som fungerar i verksamheten 
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Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s.126) lyfter att pedagoger dokumenterar barns 

arbeten med olika redskap som till exempel kamera, observationer och intervjuer för att 

synliggöra barnens läroprocesser. Det framgår tydligt att alla pedagogerna använder 

digitalkameran i dokumenterandet. Det jag ifrågasätter är att pedagogerna endast väljer att 

använda sig av digitalkameran som hjälpmedel vid dokumenterandet. En av pedagogerna 

förklarar att orsaken till fotograferandet är att det är ett enkelt sätt för dem att arbeta med 

deras portfolio. Jag kan förstå att det är praktiskt och bekvämt för pedagogerna att ta kort på 

barnen i olika situationer. Men jag ställer mig dock frågan om korten verkligen ger en 

rättvisande bild av barnets lärande och utveckling? Pedagoger kan använda sig av olika 

metoder och hjälpmedel för att dokumentera till portfolion. Wehner-Godée (2000, s.59) anser 

att pedagoger kan använda sig av penna och ett dokumentationsprotokoll för att observera 

barn i leken. Ett annat hjälpmedel är bandspelaren som författaren menar kan spela in 

barnintervjuer eller andra samtal mellan barn (Wehner-Godée, 2000, s.71). Men inget av detta 

framkommer i pedagogernas beskrivningar av hur de dokumenterar till portfolion. Det anser 

jag är både intressant och lite förvånande. Därför anser jag att portfolions dokumentationer 

inte bara kan bestå av foton. Den behöver också innehålla teckningar, inspelade barnintervjuer 

eller dokumentationsprotokoll från observationer. 

 

Alla pedagogerna sätter in kort i barnens portfoliopärmar som speglar ett lärande eller en 

utveckling. Jag är kritisk till skillnaden i pedagogernas sätt att se på barnets lärande och 

utveckling utifrån bilderna. Det framkommer en tydlig skillnad i hur portfolions 

dokumentationer antingen kan spegla läroprocesser eller bara utvecklingssteg. Jag ser det 

därför som en svårighet att pedagoger inte har samma kunskap om hur barnets lärande och 

utveckling bör synliggöras utifrån portfolions dokumentationer. Portfolions 

områdesdokumentationer ska kopplas till läroplanens mål och det innefattar både att spegla 

lärandet och utvecklingen anser jag. 
 

Två av pedagogerna i mitt resultat anser att tidsbrist och personalbrist är faktorer som 

påverkar barnets delaktighet i arbetet. De tycker själva att de inte har tid till att gå iväg för att 

samtala med barnen om kort som ska sättas in i portfolion. Hela portfoliometodiken enligt 

mig bygger på ett reflekterande arbetssätt som behöver komma både från pedagog och från 

barn. Men jag har förståelse för tidsbristen och personalbristen som några av pedagogerna 

lyfter. Det är beklagligt att några av pedagogerna sällan eller aldrig väljer att ta med barnen i 

urvalet av dokumentationer. Därför ställer jag mig frågan om digitalkameran döljer 

portfolions alster så att de inte kan fungera som reflektionsunderlag? Pedagogerna verkar vara 

så beroende av dokumenterandet av kameran, vilket verkar medföra praktiska svårigheter som 

hindrar samtalet med barnen.  

 

Men trots att tidsbrist och personalbrist påverkar barnets deltagande i portfolioarbetet lyfter 

två pedagoger att vardagliga samtal kring portfolion ändå äger rum. En pedagog beskriver hur 

barnet blir medveten om sitt sätt att lära utifrån portfolions dokumentationer. Men då kräver 

det att pedagogen berättar för barnet vad han eller hon lärt sig och att det betonas av orden 

LÄRT dig! Detta kopplar jag till undersökningens teori där Vygotskij menade att barnets 

lärande kan utvecklas i olika aktiviteter genom tankekommunikation med vuxna. Vygotskijs 

uttryck ”den närmaste utvecklingszonen” visar vad barnet kan göra själv med sitt intellekt och 

sitt medvetande och det som barnet behöver ha en vuxen till hjälp för att klara av (Bråten, 

1998, s.23). Med tiden lär sig sedan barnet att göra något på egen hand utan hjälp av sin 

omgivning (Bråten & Thurmann-Moe, 1998, s.105).  
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Den andra pedagogen beskriver hur hon samtalar med barnen om portfolions dokumentationer 

genom reflekterande frågor kring lärandet. Dessa frågor får barnet att reflektera över och sätta 

ord på sin läroprocess och hur den har utvecklats. På det sättet kan pedagogen belysa för 

barnet hur han eller hon lär sig saker vilket är en del av portfoliometodiken. Jag ser en 

koppling med pedagogens reflekterande samtal till hur Vygotskij menade att tänkandet och 

språket bara kan utvecklas om det sker i kommunikation under social påverkan.(Vygotskij, 

2001, s.10).  

 

Förutsättningar 

I den tredje delen av resultatet får jag ta del av pedagogernas uppfattningar om de olika 

förutsättningar som krävs för att portfolioarbetet ska fungera i verksamheten. Samtliga av 

pedagogerna anser att bristen på tid påverkar arbetet vad gäller planeringen och att lämna 

barngruppen. Enligt Ellmin (2003, s.67) är det skolledningens ansvar att ge pedagoger 

tillräckligt med inplanerad tid att arbeta med portfolion. Utifrån pedagogernas svar framgår 

det att de är missnöjda med att deras planeringstid har minskat vilket har påverkat 

portfolioarbetet på förskolorna. En pedagog anser att portfolioarbetet tar mycket tid och därför 

får det stå tillbaka för annat arbete. Krok och Lindewald (2005, s.10) beskriver 

portfolioarbetet som tidskrävande eftersom det är en pågående process. Därför anser jag att 

pedagoger ska få tillräckligt med tid av skolledningen för portfolioarbetet. Det tror jag är en 

förutsättning för att portfolioarbetet ska få den kvalité som krävs för att kunna synliggöra 

barns lärande och utveckling.  

 

För två av pedagogerna handlar det också om pedagogers olika synsätt på portfolion. Detta 

kan bidra till brist på kunskap i arbetet med urvalet av dokumentationer. Ellmin (2003, s.67) 

menar att pedagogers kunskap kring portfoliometodiken behöver utvecklas vilket 

skolledningen också ska ansvara för. Det jag tycker är märkligt är att den förskolan, vars 

rektorsenhet satsat mycket på portfoliometodiken, ändå upplever att tiden inte finns för arbetet 

med den. Detta visar tydligt att det inte bara är kunskapen om arbetssättet som krävs. Utan 

även tiden för att det ska kunna förverkligas i praktiken. 

 

Bern, Frööjd och Torén (2001, s.49-50) anser att pedagoger behöver ha en diskussion kring 

förhållningssättet och kunskapssynen under arbetet med portfolion. Alla pedagoger i 

verksamheten behöver vara överens om portfolions syfte och hur innehållet ska utformas. 

Flertalet av pedagogerna menar att arbetet med portfolion är individuell och påverkas av 

synsättet. En av pedagogerna betonar att det behövs tid för att diskutera hur man vill ha sin 

portfolio. En annan pedagog nämner även om hur hon upplevt att portfolions innehåll sett 

olika ut beroende på pedagogen. Här är jag ifrågasättande till att synsättet på portfolion är 

individuell. Men jag tror att synsättet på portfolion inte behöver vara individuell om 

pedagoger ständigt diskuterade den i arbetslag. Men för att detta ska kunna ske så behövs det 

mer inplanerad tid för detta. Jag anser att pedagoger behöver få mer kunskap om 

portfoliometodik, för att de ska kunna utvecklas i sitt tänkande och handlande. Jag anser att 

tidsbristen och pedagogernas olika synsätt och kunskap är förutsättningar som blir 

svårigheter, om de inte uppfylls. Och det påverkar portfolioarbetet i verksamheten. 
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Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ metod eftersom mitt syfte var att undersöka hur 

pedagoger resonerar och tänker kring portfolion i förskolans verksamhet. Redskapet jag 

använde mig av var kvalitativa intervjuer med öppna intervjufrågor. Trost (2005, s.23) menar 

att kvalitativa intervjuer är en metod för att komma åt och förstå människors tankar, åsikter, 

känslor och erfarenheter kring ett fenomen. Jag anser att valet av metod mest medförde 

fördelar för min undersökning. I mitt genomförande av intervjuerna kände jag ett stort stöd av 

min intervjuguide. Jag upplevde det inte som någon svårighet att träda in i rollen som 

intervjuare. Pedagogerna berättade själva efter intervjun att de hade fått reflektera mycket 

över mina frågor. Det gav mig upplevelsen av att de hade tagit detta på allvar. Intervjuerna 

gav mig även mycket värdefull information till min undersökning. Under mina besök blev jag 

väl omhändertagen och välkomnad av alla pedagoger. Vilket jag upplevde som mycket 

positivt. 

 

En annan fördel var att jag kunde följa upp de intervjuades svar eftersom allt spelades in på 

band. Enligt Kihlström (2007 s.51) är det bra att spela in intervjuerna på band eftersom man 

får med allt som sägs. Jag är nöjd med mitt val av diktafon eftersom den gjorde att jag kunde 

koncentrera mig på den jag intervjuade. Nackdelen var att det tog väldigt lång tid att 

transkribera alla intervjuerna. En annan mindre nackdel var även att jag inte hann med att 

göra en pilotstudie med pedagoger i verksamheten. Det kunde ha hjälpt mig mycket i mitt 

formulerande av intervjufrågorna. Jag blev medveten om att några pedagoger inte förstod 

formuleringen och innebörden av två av mina intervjufrågor. Detta påverkade inte resultatet. 

Men om en pilotstudie hade genomförts hade troligtvis dessa missförstånd undvikts. Men jag 

utförde istället en pilotintervju med en förskollärarstuderande som gav mig viktig respons på 

intervjufrågorna. 

 

Jag kunde även ha genomfört observationer i anslutning till mina intervjuer ute i 

verksamheterna. Detta hade varit intressant att se om pedagogernas sätt att beskriva arbetet 

med portfolion även framkom i praktiken. Men på grund av att jag var själv i undersökningen 

och att tiden inte räckte till så valde jag att bara genomföra kvalitativa intervjuer. Men jag 

känner ändå att mina intervjuer gav mig mycket värdefull information som har kunnat besvara 

mitt syfte med undersökningen. 

 

Didaktiska konsekvenser 

Utifrån mitt resultat kan jag se följande för hur portfolion bör användas i förskolan. Min syn 

på portfolio är att den ska synliggöra barnet lärande och utveckling för olika individer. Dels 

för barnet själv, för pedagogen och för föräldrarna. Därför ser jag den som ett 

utvärderingsverktyg i förskolan eftersom den även ska konkretisera läroplanens strävansmål. 

Det viktigaste tycker jag är att portfolion lever i vardagen genom att pedagoger ständigt 

observerar och dokumenterar. Portfolions arbetssätt kräver god kunskap från pedagogerna för 

att den ska uppfylla sitt syfte anser jag. Men den ska även visa på det livslånga lärandet 

genom barnets skoltid som tar sin början i förskolan.  
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Förslag till fortsatt forskning 

I den här studien har jag undersökt fem pedagogers uppfattningar om portfolio och 

portfoliometodik i förskolans verksamhet. Jag har även undersökt svårigheter som kan 

påverka arbetet med portfolion. Den kunskapen som jag tillägnat mig om portfolion har väckt 

nya frågor kring dokumentation och pedagogers synsätt på portfolion. Jag ställer mig frågan 

om det finns en skillnad mellan vanlig dokumentation och sättet att dokumentera med 

portfolion? Det vore intressant att forska vidare kring om det finns skillnader i hur barns 

lärande och utveckling synliggörs i vanlig dokumentation och i portfolions dokumentationer. 

Vad gäller pedagogers synsätt på portfolion framkommer det i min undersökning att det 

påverkar portfolioarbetet. Därför skulle det vara intressant att forska vidare kring hur 

pedagogers olika synsätt påverkar portfolioarbetet. 
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Missivbrev till Förskolor     Bilaga nr 1 

 
Hej! 

 

Mitt namn är Helén Karlsson och just nu läser jag till förskollärare på högskolan i Borås. Jag 

ska skriva ett examensarbete som är en C-uppsats. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur 

pedagoger tänker och resonerar kring portfolion i förskolans verksamhet. Min undersökning 

kommer att bygga på intervjuer med verksamma pedagoger. Därför så ber jag att få ta del av 

Er kunskap och Era erfarenheter kring portfolion. Ert bidrag är viktigt för min undersökning. 

 

Min undersökning kommer att ske med hänsyn till de forskningsetiska principerna. Det 

betyder att Ni som deltagare får information om undersökningens syfte innan allt startar. Ni 

får även information om vad som kommer att gälla för de olika områdena under processens 

gång. Som deltagare i undersökningen har Ni rätt att bestämma om Ni vill medverka eller 

inte. Ni har även rätt till att avbryta Er medverkan under undersökningen. Ni som deltar i 

undersökningen är anonyma och inga bilder kommer att tas. Det insamlade materialet 

kommer endast att användas i utbildningssammanhang vilket betyder att det bara kommer att 

användas av mig till examensarbetet. Har Ni några frågor kring detta så hör av Er till mig. 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

 

 

Helén Karlsson 

Telefonnummer: xxxxxxxxx 

Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx 
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Intervjuguide     Bilaga 2 

 

    Uppvärmningsfrågor    

  
 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 Hur är den här förskolan uppbyggd med avdelningar och personal? 

 Har du gått en särskild kurs om portfoliometodik? 

 Har du gått en fortbildningskurs i portfoliometodik? 

 

 Kan du berätta för mig om portfolion på Er förskola… 

 

 

     Hur beskriver pedagoger begreppet portfolio i förskolan? 

 
 Vilket utseende har portfolion på Er avdelning? 

 Har Ni ett namn för den portfolio som Ni arbetar med? 

 Vad innehåller portfolion på Er avdelning? 

 Hur är portfolion organiserad på avdelningen? 

 Hur förvarar du portfolion på avdelningen? 

 Vad tycker du att portfolion har för syfte och mål i verksamheten? 

 Hur ser du på vem portfolion är till för i förskolan? 

     

 Hur beskriver pedagoger att de använder portfolion i verksamheten?  

                  
 Hur ser planeringen ut för arbetet med portfolion på avdelningen? 

 Hur dokumenterar du barnets lärande och utveckling? 

  På vilka sätt tycker du att barnets läroprocesser synliggörs i dokumenterandet? 

 Hur ser du på barnets delaktighet i dokumentationen? 

 Hur observerar du barnets lärande och utveckling? 

 På vilket sätt utvärderar du det som framkommit i observationerna? 

 Tycker du att varje barn lär sig något av sin portfolio? 
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 I vilka övriga sammanhang kommer portfolion till användning i verksamheten? 

 Hur kommer det sig att du började arbeta med portfolio? 

 Vilka tycker du är fördelarna med att använda sig av portfolio i förskolan? 

 Tycker du att det finns nackdelar med att använda sig av portfolio i förskolan? 

 Vad tycker du är det viktigaste skälet till att arbeta med portfolio i förskolan? 

 Ser du stöd i läroplanen för ditt arbete med portfolio? 

 

   Finns det hinder som försvårar användandet av portfolio i verksamheten? 
 

 Har du upplevt några svårigheter med portfolioarbetet på Er förskola? 

 Upplever du att det finns tid till att arbeta med portfolio i Er verksamhet? 

 Ser du några svårigheter med hur man ska använda det insamlade materialet i 

portfolioarbetet? 

 

   Uppföljningsfrågor  

 Kan du berätta mer?  

 Kan du förklara mer?  
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                     Bilaga nr 3 

 

Intervjuperson Synsätt  

   

   

Anja Den är barnens  

 Pärm med flikar  

 Synliggör barnets lärande för barnet och  

 pedagogen  

 Grund för utvecklingssamtal  

 Till för föräldrar, pedagog och barn  

 Pedagogens synsätt påverkar arbetssättet  

 Tillgänglig för barnet  

     

Annika Pedagoger jobbar olika med den  

 Dokumentation om barnet och barnets   

 lärande  

 Lyfter fram det positiva  

 Den är personlig  

 Pärm  

 Stöd i utvecklingssamtal  

 Barnet ser sitt eget lärande  

 Barnet reflekterar över sitt lärande?  

  Stolthet och självkänsla  

Anna Stöd i utvecklingssamtal  

 Barnet ser sitt lärande  

 Barnet sätter ord på sitt lärande  

 Pärm   

 Tillgänglig för barnet  

 Se det positiva hos barnet  

 Knyta an mer till små barn  

 Stolthet och självkänsla  

  Barnet äger den  

   

   

Birgitta Pärm med flikar och läroplansmål  

 För föräldrarna i utvecklingssamtal  

 Synliggör barnets lärande och utveckling för barnet   

 Barnets, som sin egen  

 Tillgänglig för barnet  

 Till för pedagogen  

   

   

     

Beata Barnet ska se sin utveckling  

 Pärm med flikar  

 Tillgänglig för barnet  
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 Lyfter barnet  

 Pedagogen ska dokumentera  

 Visa på pedagogens arbete i förskolan  

 Pedagogens synsätt styr arbetssättet  

 Jättebra arbetsinstrument  

 Hjälpa föräldrarna med att upptäcka barnets lärande  

 
 Synliggör barnets lärande för pedagogen 

 

 
 
Intervjuperson Genomförande 

  

Anja Ta kort på barnets lärande 

 Bilden ska visa på något 

 Ansvarsbarn-deras portfolio 

 Dokument underlag för utvecklingssamtal- IUP 

 Praktiska saker styr barns delaktighet 

 Lyfter ordet LÄRT dig till barnet! 

 Barnet får själv berätta utifrån sin portfolio i utvecklingssamtal 

 Inga formulär vid observerandet 

  Stöd från läroplanen-målen! 

Annika Dokument i form av foton 

 Skriftliga dokument- Intervjuer med barn 

 Dokument till föräldrar inför utvecklingssamtal 

 Jobbar utifrån områden- med utdrag från Lpfö98 

 Barnet får själv berätta utifrån sin portfolio i utvecklingssamtal 

 Ansvarsbarn- deras portfolio 

 Samtalar med barnet om lärandet 

 Närvarande i leken utan redskap i observerandet 

 Sovra i materialet- foton som belyser en lärandeprocess 

  Pedagog skriver kommentar under fotona 

Anna Utgår från läroplanen vid insättning av kort till portfolion 

 Dokument- Vad barnet kan och vill lära sig 

 Bättre på att jobba mer med portfolio under hela året! 

 Observationer med papper, penna, fotografier- ser barnets steg i  

 lärandet 

 Fotografier- skriver text till över lärandet till portfolion 

 Mall för dokument som sätts in i portfolion 

 Sällan med barnet i urvalet av material till portfolion 

  Ansvarsbarn-deras portfolio 

  

  

  

 
 
Birgitta 

 
 
Ej delaktighet av barnet vid urval av material 

 Fotograferar vid dokumenterandet 

 Försöker ha arbetet fortlöpande under året 

 Ansvarsbarn-deras portfolio 

 Se en förändring i portfolion 

  Arbetar efter områden med läroplansmål- checklista för dokumenterandet 
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 Äldre barn får vara med vid urvalet av material 

 Ej dokumentationer som speglar läroprocesser-mer steg i utveckling 

 Observerar barnet i vardagen 

  
Viktigt hur pedagog skriver till dokumentationer-formulera sig rätt! (om 
lärandet) 

Beata Tittar i portfolion med barnen 

 Ansvarsbarn-deras portfolio 

 Arbeta med den på planeringstid 

 Schema för att samla in material till barnets portfolio 

 Tar kort med kamera 

 Digitalfotoram- kort kan plockas ut till portfolio 

 Barnets delaktighet-de är inte med vid urvalet av material 

 Observerar genom att skriva ner stödord  

 Sätter in dokument i portfolion som hon tycker passar in! 

  

 

Intervjuperson Förutsättningar 

  

Anja Brist på planeringstid 

 
Att pedagoger inte vet vad portfolio handlar om- påverkar 
urvalet av material 

  

 Vad händer med portfolion efter övergången till skolan? 

  

  

  

  

    

Annika Brist på planeringstid 

 Brist på tid och personal-påverkar barnets delaktighet i arbetet 

 Brist på tid- ej tid att gå undan för arbetet med portfolion 

  

  

  

  

  

  

    

Anna Brist på tid-kan inte gå undan från barngruppen 

 Brist på planeringstid 
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Birgitta Brist på tid- påverkar barnets delaktighet i arbetet 

 Tidsbrist för att arbeta med den 

 Brist på hjälpmedel- kamera 

  

  

    

Beata Att pedagoger inte har samma syn på portfolio 

 Brist på tid till att hinna med den! 
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TACK! 

 

Jag vill tacka de pedagoger som deltagit i min studie. Er insats har betytt mycket för mitt 

arbete. Utan den hade aldrig arbetet kunnat genomföras. 

 

Även ett stort tack till min handledare Susanne Björkdahl Ordell för hennes stöd, 

engagemang, uppmuntran och goda råd under hela arbetet. 

 

Ett stort tack till min mamma som stöttat mig mycket under hela arbetet. Även ett tack till två 

studenter som varit till hjälp. 

 

Avslutningsvis tackar jag mig själv för min envishet och kämparglöd som bidragit till den här 

uppsatsen. 

 

 

 

 

 

 


