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Sammanfattning 
 
Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola och förskoleklass 210 

högskolepoäng. Examensarbete ”Att utforska pedagogisk 
verksamhet” 15 högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

 
Titel: ”Det är inget fotoalbum vi gör utan det måste finnas en tanke bakom” 

– en kvalitativ studie om förskollärares arbete kring portfolio i 
förskolan.  

 
Engelsk titel: ”There are no photo albums we do but there must be a thought 

behind”- a qualitative study of preschool teachers' work on the 
portfolio in preschool 

  
Nyckelord: Dokumentation, förskolan, lärande, portfolio, utveckling.     
 
Författare: Lina Jiveland och Madelene Sinik 
 
Handledare:  Sonja Kihlström  
 
Examinator:  Maud Ihrskog  
 
 
Bakgrund 
Portfolio används för att synliggöra barns lärande och utveckling för barn, förskollärare och 
föräldrar. Portfolion är ett hjälpmedel för att kunna följa barns lärandeprocess. Genom 
samspel med förskolläraren kan barnet genom reflektioner kring portfolion få syn på sitt 
eget lärande och sin egen utveckling. Samspelet mellan barn och vuxen samt mellan barn 
och barn ligger till grund för att lärande ska ske. I bakgrunden har de didaktiska frågorna 
vad, hur och varför samt hur portfolion kom till Sverige bearbetats. Litteratur som utgår från 
portfolio, dokumentation samt barns lärande och utveckling i förskolan har används i 
bakgrunden.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på arbetet med portfolio i förskolan. 
Studien behandlar även varför förskollärare arbetar med portfolio, hur de arbetar med den 
samt vilken funktion den har i förskolan.   
 
Metod 
Studien är kvalitativ och kvalitativa intervjuer har genomförts. Resultatet har analyserats 
utifrån kvalitativ innehållsanalys. Sju förskollärare från fem olika förskolor som på olika sätt 
uttryckt att de arbetar aktivt med portfolio har intervjuats.   
 
Resultat 
Förskollärarna menar att det är viktigt att det finns en tydlig tanke bakom portfolioarbetet på 
förskolan. Resultatet visar att förskollärarna anser att syftet med portfolion är att barn ska få 
syn på sin egen utveckling och sitt eget lärande. Det lyfts även som betydelsefullt att 
portfolion ska spegla det enskilda barnets personlighet och intressen. Förskollärarna i 
studien menar att samspel ofta uppstår mellan barnen kring deras portfolio.  
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FÖRORD 
Först och främst vill vi tacka våra VFU-handledare för att de har medverkat i våra 
pilotintervjuer inför examensarbetet. Vi vill även tacka de förskollärare som har ställt upp 
som respondenter och medverkat i vår studie. Slutligen vill vi tacka vår handledare på 
Högskolan i Borås, Sonja Kihlström som har stöttat och väglett oss genom vårt arbete.  
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INLEDNING 
Portfolio används på förskolor och skolor för att följa barns och elevers utveckling och 
lärande. Denna undersökning är fokuserad på vad, hur och varför förskollärare arbetar med 
portfolio i verksamheten. Genom arbetet med portfolio anser vi att det är betydelsefullt att 
man som förskollärare är medveten om hur detta arbete kan gå till för att uppnå det optimala 
arbetssättet med portfolio i förskolan.  
 
I läroplanen för förskolan så läggs det stor vikt vid att pedagogerna i förskolan ska 
dokumentera barnens utveckling och lärande. (Lpfö98, reviderad 2010) 

 
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. (Lpfö98, reviderad 2010, s.14).  
 

Benn (2003) beskriver kunskap som att den består av både process och produkt. Lärandets 
vad kan beskrivas som det man har lärt sig, alltså produkten. Lärandets hur kan beskrivas 
som hur man lärde sig, alltså processen. Vi anser att arbetet med portfolio kan underlätta för 
barnet, för oss som pedagoger samt för barnets föräldrar att tydligare se barnets 
lärandeprocess. Detta anser vi är av stor betydelse för barnet i dess utveckling eftersom 
deras självkänsla stärks i upptäckten av vad de kan och har lärt sig.     
 
På svenska förskolor läggs det stor vikt vid att förskollärarna ska tänka kring ”det 
kompetenta barnet” (McKenna, 2003). Detta uttryck är hämtat från Reggio Emilia filosofin 
och innebär att barnet ska få möjlighet att vara delaktig kring vad som sker och de beslut 
som fattas i dess omgivning på förskolan. Kjørholt (2001) i Bjervås (2003) poängterar att 
med ”det kompetenta barnet” menas att barnet ska vara delaktig i sitt och övriga barns 
lärande på förskolan. Författaren menar vidare att om man ser på barn som sårbara och 
beroende av vuxna istället för att se barnen som kompetenta medför det att barnen inte görs 
delaktiga i lärandesituationer. 
 
Vi blev intresserade av arbetet med portfolio eftersom vi under våra VFU-perioder har 
upplevt att arbetet med portfolio och dokumentation har förekommit på olika sätt. På en del 
förskolor har portfolioarbete inte prioriterats medan det på andra förskolor har varit ett 
naturligt inslag i verksamheten. Vi har valt att fokusera vår studie på vad, hur och varför 
portfolio används på förskolan. Anledning till varför vi valde att skriva om portfolio var 
även för att vi upplevde att vi inte hade tillräckligt med kunskaper inom ämnet. Vi anser att 
det är betydelsefullt att arbeta med portfolio i förskolan då det är ett konkret och tydligt 
hjälpmedel för att visa vad barnen gör och lär i förskolan.  
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SYFTE  
Studien behandlar varför förskollärare arbetar med portfolio, hur de arbetar med den samt 
vilken funktion den har i förskolan.   

FRÅGESTÄLLNINGAR 

• Hur menar förskollärarna att barnen genom portfolion kan upptäcka sitt eget lärande 
och sin egen utveckling? 

• Hur ser förskollärarna på portfolioarbetet kopplat till lärande i ett socialt samspel? 
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BAKGRUND 
I bakgrunden valde vi att utgå från de didaktiska frågorna vad, hur och varför samt hur 
portfolion kom till Sverige. Senare i detta avsnitt presenteras även forskning kring barns 
lärande och utveckling i förskolan. Både svensk och internationell litteratur har använts i 
bakgrunden för att utöka och bredda våra kunskaper inom ämnet.  

VAD EN PORTFOLIO KAN VARA 

Portfolio kommer från engelskan och betyder ”något att bära blad i”. Konstnärer och 
hantverkare har länge samlat sina arbeten i portfolio för att visa upp sina alster. Detta har 
sedan förts in i förskolan och skolan vilket har lett till att portfolion har blivit ett naturligt 
inslag i verksamheterna (Ellmin och Ellmin, 2003). Att registrera barns lärande och samla 
det i individuella portfoliopärmar är något som blivit populärt i Sverige. Portfolioarbetet i 
Sverige har influerats av Reggio Emilia som grundades av Loris Malaguzzi. Inom Reggio 
Emilia pedagogiken lägger pedagogerna stor vikt vid att dokumentera barnens 
lärandeprocess (McKenna, 2003). 
 
Gronlund och Engel (2001) beskriver portfolio som en mapp där barnens arbeten samlas för 
att dokumentera deras lärande och utveckling. Ellmin och Ellmin (2003) tar också upp detta 
då de menar att en portfolio synliggör barnets utveckling och lärande och är en form av 
pedagogisk dokumentation. Dahlberg, Moss and Pence, (1999) i Goodfellow (2004) menar 
att en portfolio används för att kunna se och förstå barns tänkande och lärande samt att det är 
ett sätt att se barns meningsskapande. Portfolion poängterar Dahlberg, Moss and Pence, 
(1999) i Goodfellow (2004) är ett medel för att kunna tolka och utmana barns 
lärandeprocess vilket kräver reflektioner och analyser.  
 
Enligt Krok och Lindewald (2003) är portfolion individuell där varje barns portfolio ska 
spegla det enskilda barnets intressen, lärande och utveckling. Browne, Jarrett och Wallin 
(2006) poängterar också vikten av att portfolion tillhör och är riktad till barnet samt att 
innehållet är avgränsat. Moreau och Wiklund (1999) i Förskoletidningen (1999) menar att då 
ett barn känner att han/hon äger sin portfolio ökar barnets självkänsla då han eller hon får 
visa och berätta om den för föräldrar, kamrater och pedagoger.  
 
Ellmin och Ellmin (2005) menar att ”Portfolio är, ett sätt att komma närmare sig själv, sitt 
lärande och samspelet med andra” (s.69). Portfolions tre P:n, process som är en beskrivning 
av hur lärandet gick till, produkt vilket är innehållet och progression som är en beskrivning 
av kunskapsutvecklingen. Henriksson (2000) menar att de arbeten som finns i portfolion ska 
visa på både processen och produkten. För att kunna se barnets utveckling är det viktigt att 
inte enbart samla den färdiga produkten i portfolion. Detta eftersom det då kan vara svårt för 
barnet att se den process som har ägt rum. Henriksson menar vidare att skisser och foton 
under arbetets gång är också betydelsefullt att dokumentera.  
 
Enligt Ellmin och Ellmin (2003) ställs det idag allt större krav på att förskolorna måste visa 
vad de gör, varför de gör det samt vad arbetet ska leda till att utveckla för kunskaper hos 
barnen. Genom dokumentationen i portfolion kan pedagogerna synliggöra och fånga 
lärandet samt visa på varje barns utveckling.   
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Campbell, Cignetti, Melenyzer, Nettles och Wyman (2004) anser att en portfolio är en 
samling av dokument där det framgår vems portfolion är samt vad personen har för 
förmågor. Campbell menar att dokumentationen som ska vara i portfolion ska vara självvald 
och spegla det individuella med just den här personen. Enligt Glazer (1994) ska barnen 
tillsammans med pedagogerna vara en del av processen i portfolioarbetet. Författaren anser 
att om ett barn inte vill ha med något i sin portfolio som han/hon inte är nöjd med ska barnet 
inte behöva det. Det är något som barnet ska få avgöra själv då Glazer menar att detta är 
viktigt för barnets självkänsla. Glazer menar vidare att det är pedagogens roll att stötta och 
guida barnen i deras val av vad som ska förvaras i portfolion men portfolion ska vara unik 
för varje barn.  
 
McKenna (2003) poängterar att en portfolio är en mapp där ett barns arbeten och intressen 
finns samlade och som tydligt visar vad barnet har lärt sig. Portfolion kan innehålla 
teckningar, foton då barnet utför olika aktiviteter med tillhörande dialog och kommentarer 
om vad barnet upplever, tänker och känner. Portfolion gör det möjligt för lärare, barn, 
föräldrar och för samhället att få en inblick i vad man gör på förskolan. Den ger även 
möjlighet för andra att få en större förståelse för den pedagogik som bedrivs inom förskolan. 
Gronlund och Engel (2001) poängterar att genom att i förskolan fotografera och samla 
barnens arbeten kan barnets familj få en inblick i hur barnet utvecklas samt vad han/hon lärt 
sig på förskolan.  
 
Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) innebär dokumentation så mycket mer än att bara 
dokumentera det barnen gör eller säger. Portfolion ska alltså inte bli ett fotoalbum med en 
samling händelser. De menar att reflektioner och samtal kring dokumentationen och fortsatt 
planering utefter dessa reflektioner ska leda till en utveckling av barns lärande samt av 
verksamheten. Lenz Taguchi menar vidare att reflektioner och samtal kring händelser som är 
dokumenterade ska ske tillsammans med barnen och är inte för att ta reda på sanningen, det 
är för att upptäcka, uppfatta och förstå. 

HUR KAN FÖRSKOLLÄRARE ARBETA MED PORTFOLIO I FÖRSKOLAN 

Utformning av portfolion 

Krok och Lindewald (2003) poängterar att portfolion ska utformas på ett sådant vis att 
upplägget ska passa varje barn oberoende av barnens olika förmågor. Enligt Ellmin och 
Ellmin (2003) kan en portfolio innehålla olika saker och förskolor bygger inte alltid upp 
barnens portfolio på samma sätt. En del förskolor har kanske ett begränsat material i barnens 
portfolios, medan andra förskolor kan ha mer omfattande portfolios där mycket av barns 
utveckling och lärande finns dokumenterat. McKenna (2003) menar att i svensk förskola 
utformar pedagogerna själva hur de vill arbeta med portfolio. McKenna poängterar att det i 
läroplanen för förskolan inte står något om hur portfolio ska utformas. Detta resulterar i att 
förskolebarns portfolio kan se ut på olika sätt.  
 
Krok och Lindewald (2003) menar att det är en fördel att på ryggen av portfoliopärmen 
placera ett foto samt barnets namn för att barnet enklare ska kunna hitta sin portfolio. 
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Gilkerson och Hanson (1999) poängterar också att innehållet i en portfolio kan variera men 
författarna tar bland annat upp att den kan innehålla bilder som barnen har klippt ut, 
teckningar, självporträtt, fotografier, videofilmer samt intervjuer. Författarna menar att det 
är viktigt att tänka på att pedagogen alltid skriver datum på barnens teckningar. Detta för att 
det då blir enklare att se hur barnen har utvecklats under en viss tid. Krok och Lindewald 
(2003) menar att om upplägget är planerat och styrt av pedagogerna så är risken stor att de 
missar de rätta ögonblicken som med fördel borde dokumenteras. Detta eftersom 
pedagogerna har fullt upp med att fokusera på sin planering över vad som ska finns med i 
varje barns portfolio. Browne, Jarrett and Wallin (2006) menar att barnet förmedlar sina 
styrkor och behov i sin portfolio där material samlats in över en lång tid i relevanta 
sammanhang. Neisworth och Bagnato, (2005) i Browne, Jarrett and Wallin (2006) anser att 
de allra minsta förändringar som sker i barnets utveckling är betydelsefulla och bör därför 
dokumenteras.  
 
Krok och Lindewald (2003) anser att portfolion är ett sätt att arbeta med läroplanen. De 
menar att portfolioarbetet är ett bra sätt att konkretisera och åskådliggöra barns lärande 
kopplat till styrdokumenten. Krok och Lindewald poängterar att kameran är ett bra 
hjälpmedel för att tydligt dokumentera barnens utveckling och lärande. Författarna menar 
även att arbeten som barnen gör på förskolan som är för stora och inte får plats i portfolion, 
kan med fördel fotograferas och sedan placeras i portfolion. Detta för att barnen, 
förskollärare och föräldrar tydligt ska kunna se genom portfolion vad barnet har gjort samt 
vad de har lärt sig.  

Innehållet i portfolion 

Krok och Lindewald (2003) uppmuntrar till barnens större inflytande över sin egen 
portfolio. De menar vidare att det är viktigt att portfolion tillhör barnet samt att det är barnet 
som ska välja ut och samla in alster till sin portfolio. De menar även att då barnet är yngre 
ska det finnas en pedagog som hjälper till att välja ut material samt att samtala och reflektera 
kring innehållet. Seitz och Bartholomew (2008) menar också att det är betydelsefullt att vara 
medveten om att allt inte bör tas med i en portfolio utan material som visar på barns 
utveckling och lärande är att prioritera. Henriksson (2002) menar att det som skiljer 
portfolion från en vanlig samlingspärm är att det finns en tydlig struktur och ett medvetet 
samlande. Enligt Hebert (2001) i Seitz och Barthlomew (2008) är portfolion ett bra 
hjälpmedel för att enklare kunna se och förstå barns lärande och utveckling.  
 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) poängterar att genom dokumentation kan pedagogerna ta 
reda på vad barnen är intresserade av att lära sig och på så vis kan pedagogerna skapa 
situationer för lärande som utmanar barnen samt fångar deras intresse. Pramling Samuelsson 
och Mårdsjö Olsson (2007) anser att då läraren intresserar sig för vad barnen har för 
intressen, hur de tänker samt hur de uppfattar saker och ting får barnen en känsla av att deras 
tankar och intressen är betydelsefulla. De menar vidare att detta kan leda till en bättre 
självkänsla hos barnen. Enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson krävs det att barn 
är intresserade och engagerade av innehållet för att de ska kunna reflektera och samtala om 
saker och ting. 
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Krok och Lindewald (2003) menar att det är betydelsefullt att i portfolion placera barnens 
olika utvecklingsområden i kronologisk ordning istället för att blanda dem. Detta för att det 
då blir tydligare och enklare för barnen att se sin egen utveckling. Exempelvis kan 
pedagogen börja med att sätta in pappret då barnet för första gången skrev sitt namn, för att 
sedan fylla på med hur det såg ut när barnet skrev sitt namn terminen efter och så vidare.  
Detta placeras sedan under utvecklingsområdet skriftspråksutveckling.  
 
Krok och Lindewald (2003) anser att portfolion ska lyfta fram det som barnet kan och även 
ge en tydlig bild av vad barnet tycker, lär sig och gör på förskolan. För att få reda på detta 
behöver pedagoger observera barnen. Fokus vid observationerna ska ligga på att pedagogen 
lättare ska kunna upptäcka och förstå barnens lärandeprocess. Krok och Lindewald (2003) 
poängterar betydelsen av de vardagliga händelserna på förskolan. De menar att i utförandet 
av portfolio är det viktigt att tänka på att det är i vardagen som det unika i barns utveckling 
sker. De menar att pedagogerna inte ska utesluta dokumentation från planerade teman, 
firanden osv. men att det är de dagliga situationerna som är avgörande för att fånga de rätta 
ögonblicken i barns utveckling. Browne, Jarrett and Wallin (2006) poängterar även att 
portfolion ska spegla en för barnet naturlig miljö där fokus ligger på utveckling kring 
barnets dagliga rutiner.  
 
Krok och Lindewald (2003) tar upp betydelsen av att ta reda på vad barnen har för mål, 
pedagogen kan fråga barnet vad det vill lära sig samt hur detta ska gå till. De menar att vad 
som bör tänkas på är ifall detta går att utföra på förskolan eller om det är något som barnet 
kan lära sig någon annanstans. För att ge plats åt barnens egna mål så menar författarna att 
pedagogen bör diskutera tillsammans med barnen vad, hur och var barnen ska lära sig. Detta 
menar de kan öppna nya vägar för barns lärande. Krok och Lindewald menar vidare att i 
arbetet med portfolio så är det pedagogens uppgift att ansvara för att portfolion finns och 
används samt att göra barnen förstående kring sin portfolio. Men de anser att det är viktigt 
att informera om att varje portfolio tillhör barnet.  

Förvaring och planering av portfolion 

Krok och Lindewald (2003) poängterar även att portfoliopärmarna alltid bör står framme i 
barnens höjd så att barnen själva kan plocka fram den när de vill titta i den. Det är 
betydelsefullt eftersom portfolion tillhör barnet men även för att barn ofta är stolta över sin 
portfolio och tycker att det är roligt att visa den för andra. Ellmin (1999) menar också att 
portfolio bör förvaras i barnens höjd eftersom den är till för att bläddras i och dela med 
andra. Det är dock viktigt att vara medveten om att portfolion är personlig och att den som 
äger portfolion får bestämma över vem som ska få titta i den.  
 
Enligt Krok och Lindewald (2003) kan det ibland vara svårt att få tid till portfolioarbete på 
förskolan. Krok och Lindewald menar att arbetslaget bör ha en årsplan där tanken är att alla 
delar ska falla på plats. Detta om pedagogerna ska uppleva att tiden i verksamheten ska 
räcka till för att arbeta med portfolio, pedagogerna ska då tydligt kunna se när man ska göra 
vad. Författarna menar att arbetet ska underlätta och att det blir lättare att använda portfolion 
som ett hjälpmedel i verksamheten om pedagogerna använder sig av en årsplan i sin 
planering. I denna planering bör det bland annat finnas med observationer och intervjuer av 
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barn, utvecklingsplan och verksamhetsplan, genomförande av planen samt utvärderingar. 
Detta ska då speglas i de enskilda barnens portfolio. Åberg och Lenz Taguchi (2005) 
poängterar att det är av stor betydelse att förstå varför man dokumenterar och vilken 
betydelse dokumentationen har för verksamheten. De menar vidare att dokumentationen bör 
diskuteras mellan pedagoger men även med barn för att denna ska bli betydelsefull. Enligt 
Åberg och Lenz Taguchi bör pedagoger se dokumentationen i förskolan som ett stöd i sitt 
arbete för att det inte ska bli en börda och resultera i ytterligare en till sak som ska göras. 

Register att använda som mall i portfolion 

Krok och Lindewald (2003, s. 30-71) har utformat ett ”register” eller en 
”innehållsförteckning” till portfolio med rubriker som ”Jag, Jag kan, Familj och kompisar, 
Vad vi gör och Jag tycker”. Där är tanken att det konkret och tydligt ska synas vad som kan 
ingå i en portfolio. Författarna poängterar även att det inte behöver betyda att det är vad som 
bör finnas med i en portfolio. I arbetet med rubriker i portfolio så menar Krok och 
Lindewald att det är viktigt att rubrikerna tydliggör strukturen så att det är lätt att hitta i 
portfolion. De menar även att det ska vara utformat på ett sådant sätt att det tydligt visar på 
vad, när och hur barnet lär samt vilka strategier barnet använder sig av i olika sammanhang. 
 
Krok och Lindewald (2003) beskriver rubriken ”Jag” som det som är det konkreta i vem 
barnet är, vilket till stor del är hur jag ser ut. Under denna rubrik kan det ingå fotografier av 
barnet, självporträtt, kroppsavtryck men även där barnet ritar och reflekterar kring olika 
känslor. Exempelvis hur barnet känner sig i en viss situation. Författarna menar vidare att 
rubriken ”Jag kan” som kan vara vad jag kan använda exempelvis fötter, näsa och mun till. 
Så som exempelvis äta, dofta, springa, gunga osv. Att fokusera portfolion på vad barnet kan 
menar Krok och Lindewald bidrar till att barnen känner att det dem kan är viktigt för 
pedagogerna. De anser att förslagsvis kan portfolion innehålla fotografier, teckningar, läs- 
skriv- siffer- och talspråk. Författarna menar även att för varje alster ska det finnas med 
datum, kommentarer och reflektioner kring vad barnet gör, vad barnet erövrar för 
färdigheter samt vilka strategier barnen använder.  
 
Enligt Krok och Lindewald (2003) nämns rubriken ”Familj och kompisar” som de personer 
som ingår i barnets sociala sammanhang. De menar att barnet tillhör olika grupper som kan i 
portfolion skildra vad dessa relationer innebär och betyder för barnet. Krok och Lindewald 
beskriver bland annat att barnet kan bli uppmärksam på de olika normer, regler och värden 
som ingår i olika sociala sammanhang. De anser att kapitlet kan ha med text och bild på de 
personer samt saker som är betydelsefulla för barnet vilket är något som föräldrarna får 
hjälpa till med. Författarna menar även att kapitlet kan innehålla fotografier, teckningar och 
reflektioner kring förskolegruppen eller andra personer på förskolan som barnet anser 
betydelsefull. Författarna poängterar även att barnet tillsammans med pedagogen kan rita 
och skriva reflektioner kring hur barnet anser att en bra kompis ska vara.  
 
Under rubriken ”Vad vi gör” så framgår det vad förskolan gör i gruppen så som samlingar 
och andra strukturerade moment exempelvis teman och gå till skogen men även vardagliga 
aktiviteter så som måltid och vila. Krok och Lindewald (2003) menar att pedagogen kan 
sätta in fotografier och teckningar på olika aktiviteter i portfolion. De poängterar att det är 
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viktigt att hela tiden beskriva barnets lärande kring de olika aktiviteterna. Rubriken ”Jag 
tycker” ska kunna göra barnen medvetna om att de kan påverka vad som görs i 
verksamheten. Det ökar även barnens inflytande och delaktighet i verksamheten. Författarna 
anser att pedagogen ska ta vara på vad barnen säger att de tycker om att göra och på så vis 
göra eventuella förändringar i sitt arbetssätt. För att ta reda på detta menar de att 
pedagogerna kan göra intervjuer, reflektioner och samtal med barnen om vad de tycker om 
och vad de inte tycker om. Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) poängterar 
vikten av att förskolläraren tar tillvara på barnens idéer och tankar. De menar vidare att 
barns olika idéer och tankar om samma sak exempelvis vid temaarbete får komma till 
uttryck genom att de får måla, skriva, samtala och dramatisera. Enligt Pramling Samuelsson 
och Mårdsjö Olsson kan förskolläraren intervjua barnen vid olika tillfällen om ett specifikt 
innehåll exempelvis vid temaarbete. Detta för att kunna se hur barnens kunskaper kring 
temat förändras under arbetets gång. 

VARFÖR ARBETAR FÖRSKOLLÄRARE MED PORTFOLIO I FÖRSKOLAN 

Framtidens fokus inom förskolan bör vara att lägga vikt vid barnets starka sidor, 
utvecklingsbehov samt deras önskemål om utveckling. Detta tillsammans med att förstå 
betydelsen av att dokumentera menar Ellmin och Ellmin (2005) är grunden för 
portfolioarbetet. Det gör även att man kan individualisera planeringen och genomförandet av 
sitt arbete utefter varje barns behov och intressen. Ellmin och Ellmin tar även upp den 
digitala portfolion som ett verktyg. De menar att den digitala världen med bilder, video, ljud 
osv. hjälper till att levandegöra lärandet eftersom dessa viktiga upplevelser då barnen lärt sig 
något kan senare studeras i den digitala portfolion och då upplevas med flera sinnen på 
samma gång. 
 
Krok och Lindewald (2003) menar att genom arbetet med portfolio kan barnet få syn på sin 
egen utveckling och läroprocess. Björkdahl Ordell (2000) poängterar även att barn lär sig 
bättre om de blir medvetna om deras eget lärande. Ackelman (2000) poängterar att många 
barn inte är medvetna om allt de kan och att de hela tiden utvecklas.  En portfolio med 
samtal och reflektioner kan alltså synliggöra detta. Ackelman poängterar att det är viktigt att 
synliggöra för barnen att de hela tiden utvecklas eftersom det kan leda till ett ökat intresse 
för sitt eget lärande. Det kan i sin tur leda till att barnet utvecklas ännu mer. Ellmin och 
Ellmin (2005) menar att genom att arbeta med portfolio så ökar medvetandet kring de 
didaktiska frågorna vad, hur och varför man lär sig. De menar även att det synliggör lärandet 
för barnen och på så sätt ökar det chanserna till ett bättre självförtroende. Moreau och 
Wiklund (1999) i Förskoletidningen (1999) poängterar också att barnen med hjälp av 
portfolion ska få en större inblick samt bli mer delaktiga i sin egen lär- och 
utvecklingsprocess. Moreau och Wiklund anser att arbetet med portfolio är något som tar tid 
och pågår under en lång tid. Det är alltså inte ett arbete som görs färdigt snabbt. Åberg och 
Lenz Taguchi (2005) menar att förskollärare med hjälp av dokumentation kan se vad barnen 
kan och vad de lärt sig.  
 
Ellmin och Ellmin (2005) poängterar betydelsen av att i arbetet med portfolion så ska man 
inte betona och fokusera på det barnet inte kan utan fokus ska ligga på det barnet kan och 
det barnet har lärt sig, och vill lära sig mer om. Det är det positiva i utvecklingen som ska 
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framgå och vad som kommer som nästa steg i utvecklingen. Jancke (1999) i 
Förskoletidningen (1999) poängterar också betydelsen av att det är det positiva som ska 
lyftas fram då man arbetar med portfolio i förskolan. Genom portfolioarbete i förskolan är 
tanken att barnen ska blir stärkta i sin självkänsla samt att barnets styrkor ska bekräftas. 
Jancke menar att ”portfolion är alltså medlet, inte målet” (Förskoletidningen, 1999,s. 6).  
 
Seitz och Barthlomew (2008) menar att genom att som lärare ha ett tydligt syfte över vad 
man vill uppnå genom att arbeta med portfolio kan portfolion bli ett bra hjälpmedel för att se 
och förstå barn och deras utvecklingsnivå. Ellmin (1999) menar också att den portfolio som 
idag finns ute på förskolorna har ofta som syfte att visa på barnens utveckling och lärande, 
stärka samarbetet med föräldrar och skola samt att vara ett minne för barnet från förskolan. 
Krok och Lindewald (2003) poängterar också att portfolioarbetet är ett bra hjälpmedel för 
samverkan och samtal med föräldrarna. De menar att materialet som är framarbetat av deras 
barn är ett underlag som går att reflektera kring. Vad och hur barnet lär sig samt vilka olika 
strategier barnet har i sin utveckling av att nå kunskap. Detta menar Krok och Lindewald 
även kan öka föräldrarnas inblick i pedagogernas uppdrag, framförallt om man som pedagog 
knyter ihop utvecklingen som syns i portfolion med styrdokumenten. Henriksson (2002) 
poängterar också att arbete med portfolio är ett bra sätt för att göra föräldrarna mer delaktiga 
i verksamheten samt i deras barns utveckling och lärande. Henriksson (2002) menar vidare 
att portfolion ska vara självklar att använda som underlag vid utvecklingssamtal.  
 
Gilkerson och Hanson (1999) menar också att för att föräldrar ska få en inblick i vad 
förskolans verksamhet innebär och vad barnen faktiskt lär sig på förskolan är det viktigt att 
dokumentera. Det räcker inte med att bara kunna berätta muntligt om det man gör på 
förskolan och vad barnen lärt sig. Gilkerson och Hanson menar vidare att portfolion gör det 
möjligt för lärare i förskolan att tydligt visa barnens utveckling och lärande. Browne, Jarrett 
and Wallin (2006) menar att portfolion kan användas som ett hjälpmedel för att tydligt 
kunna visa på barnets utveckling för bland annat föräldrarna. Browne, Jarrett and Wallin 
menar vidare att föräldrarnas förmåga att genom portfolion reflektera och se tillbaka på 
barnets utvecklingsprocess tillsammans med barnet är nyckeln till en lyckad 
portfolioprocess.  
 
Enligt Ellmin och Cederholm, Ellmin (2006) så används portfolion som ett hjälpmedel att 
kommunicera. De menar att portfolion som verktyg förtydligar saker och gör de mer 
konkreta på ett sätt som gör att det blir lättare berätta för varandra och förstå varandra. 
Portfolion ska vara ett hjälpmedel och underlätta för delvis den personliga utvecklingen men 
även för verksamhetens utveckling. Åberg och Lenz Taguchi (2005) poängterar att 
planeringar av förskolans verksamhet ofta fokuserar på förskollärarnas tankar och idéer. 
Genom att dokumentera i verksamheten menar de att planeringen istället innebär 
reflektioner kring det dokumenterade och då utgår planeringen istället från barnens 
handlande och tankar.  De menar vidare att dokumentationen kan leda till att förskollärarna 
söker och tar reda på kunskaper tillsammans med barnen istället för att förmedla sina 
kunskaper till barnen. Åberg och Lenz Taguchi menar vidare att genom dokumentation är 
det lättare att förstå världen. De menar vidare att dokumentationen kan öppna ögonen för 
pedagoger då man på ett tydligt sätt kan se vad barn försöker förstå samt hur de lär. 
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Zetterström (2006)  tar upp betydelsen av att skapa en röd tråd i barnens utveckling. Hon 
menar att barnen bör få ta med sig portfolion då de exempelvis byter avdelning eller börjar 
skolan. Barnen kan där få berätta för pedagogerna om innehållet i deras portfolio, vilket hon 
menar kan hjälpa barnet att bibehålla en röd tråd genom sin förskole- och skolgång. Browne, 
Jarrett and Wallin (2006) menar också att portfolion är en process som ska följa barnet i dess 
utveckling och kan med fördel sändas vidare till barnets nästa lärare eftersom detta kan 
bygga broar eller skapa en röd tråd i barnets utvecklingsprocess. Krok och Lindewald (2003) 
poängterar också att det kan vara bra att barnets portfolio får följa med från förskolan till 
förskoleklassen. Detta för att det då blir enklare för pedagogen i förskoleklassen att se vart 
varje barn befinner sig i sin utveckling.   

BARNS LÄRANDE OCH UTVECKLING 

Stern i Niss och Söderström (1996) menar att allt som individen möter påverkas och 
förändras den av. Han menar att barnet utvecklas hela tiden där utvecklingen påverkas av det 
som händer omkring barnet.  
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) förklarar utvecklingspsykologin vilken är en 
teori som länge har dominerat verksamheten i förskolan. Inom den här teorin poängteras att 
då verksamheten planeras ska utgångspunkten vara det enskilda barnets mognad. 
Utvecklingspsykologin menade att barn hade en utvecklingspotential inom sig. I och med 
förskolans läroplan har dock detta synsätt förändrats till att barnet nu ses som medskapare i 
sin egen lärprocess och där samspelet med andra är av stor betydelse för barns lärande. 
Numera ses barn som kompetenta och att dessa kompetenser som barnet har, utvecklas i ett 
socialt samspel med andra. Benn (2003) menar att förskollärarens roll är nu att tillsammans 
med barnet utforska och reflektera över olika saker.  
 
Benn (2003) lyfter betydelsen av begreppet kunskap och menar att det består både av en 
process och en produkt.  Pramling (1995) i Benn (2003) menar att det som barnet har lärt sig 
alltså produkten kan beskrivas som lärandets ”vad”, medan lärandets ”hur” motsvarar 
processen. Enligt Ellmin och Ellmin (2005) är lärandet en process som ständigt pågår. Niss 
och Söderström (1996) poängterar även vikten av processen och att det inte det färdiga 
resultatet som är det viktiga. De menar att det är viktigt att ge barnen i förskolan möjligheten 
att experimentera utan att fokusera på resultatet. Detta för att det är upplevelsen och 
erfarenheten hos barnet som är betydande i deras lärande.    
 
Benn (2003) menar att då barn ska tillägna sig nya kunskaper bör barnet vara tillsammans 
med andra samt själv vara aktiv. Pramling Samuelsson, och Mårdsjö (1997) nämner att man 
i förskolan lägger grunden för barns lärande. Därför är det viktigt att ge barnen möjligheter 
att reflektera och utforska i sin lärandeprocess. Ellmin och Ellmin (2003) tar även upp att då 
individen reflekterar sker lärande och världen blir då också lättare att förstå. 
 
Benn (2003) poängterar att lärandet är en social process där barn lär av varandra genom att 
samspela och iaktta varandra. Förskolläraren behöver också vara aktiv genom att 
tillsammans med barnen utforska och utmana barnen i deras lärande. Även enligt Niss och 
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Söderström (1996) sker lärande i ett samspel tillsammans med andra och de menar att små 
barn lär sig samspela framförallt i leken. Niss och Söderström poängterar vikten av att 
förskolläraren är närvarande i barnens aktiviteter för att på så sätt kunna ta del av barnens 
intressen, tankar och undringar. Benn (2003) menar att det är nödvändigt att barn får 
bekräftelse från vuxna för att de ska kunna bygga upp sin självbild. Han lyfter betydelsen av 
att ta tillvara på de diskussioner som uppstår mellan barnen på förskolan. Då en intressant 
diskussion mellan barnen uppstår är det viktigt att spinna vidare på det och lägga sin 
planering åt sidan. Detta för att förskolläraren då har möjlighet att möta barnen i deras 
proximala utvecklingszon. Ellmin och Ellmin (2003) tar även upp betydelsen av att barn 
behöver stöd från vuxna för att de ska utvecklas och nå ”den möjliga utvecklingszonen”. Det 
räcker inte att barnet själv är aktiv utan de måste även få stöd från en vuxen.  

LÄROPLANEN 

Arbetet med portfolio i relation till Lpfö98 reviderad 2010 

Här presenteras den reviderade läroplanen för att det läggs stor vikt vid att förskollärare 
dokumenterar barnens utveckling och lärande i förskolan gentemot vad det gjordes i den 
förra läroplanen. Enligt läroplanen för förskolan (1998, reviderad 2010) är det förskollärares 
ansvar att barnens lärande och utveckling dokumenteras, analyseras och följs upp. Detta för 
att förskolan ska se till barns möjligheter att utvecklas i relation till läroplanens innehåll. 
Barn i förskolan ska även få möjlighet att uttrycka sina tankar för att på så sätt kunna 
påverka sitt inflytande över verksamheten.   
 
Enligt läroplanen för förskolan (1998, reviderad 2010) ska förskollärare genom samtal med 
föräldrarna om barnens utveckling och lärande ge föräldrar möjlighet till att bli mer 
delaktiga i verksamheten.  

Synen på barns lärande och utveckling enligt Lpfö98 reviderad 2010 

Enligt läroplanen för förskolan (1998, reviderad 2010) ligger samspelet mellan barn och 
vuxen samt mellan barn och barn till grund för lärandet. I läroplanen för förskolan går det att 
läsa att barn tillägnar sig kunskaper genom socialt samspel, lek, skapande och utforskande. 
Lpfö98 menar vidare att barn tillägnar sig även kunskaper genom att samtala, iaktta och 
reflektera tillsammans med andra människor. Enligt Lpfö98 reviderad 2010 ska planeringen 
och utformningen av den pedagogiska verksamheten utgå från barnens intressen och behov.  

SAMMANFATTNING 

Portfolion är idag någonting som finns på de allra flesta förskolor i Sverige. Att samla och 
dokumentera barnens lärande i portfoliopärmar har blivit väldigt populärt. I den reviderade 
läroplanen för förskolan läggs det stor vikt vid att förskollärare ska dokumentera och 
utvärdera verksamheten. Portfolion som är individuell och personlig, förvaras ofta i en pärm 
som är tillgänglig för barnen. Portfolion är ett hjälpmedel för att synliggöra barns 
utveckling, intressen och lärande för både förskollärare och barn. Detta är någonting som 
leder till ett ökat intresse för sitt eget lärande samt ökar barnets självförtroende. Om 
förskollärarna är uppmärksamma på innehållet i portfolion kan det bidra till barns inflytande 
i verksamheten. Det är viktigt att som förskollärare vara medveten om att inte allt kan 
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samlas i portfolion utan det måste finnas en medveten tanke bakom det som sätts in i 
portfolion. Portfolion är även ett bra hjälpmedel för att ge föräldrarna mer insyn i 
verksamheten samt göra de mer delaktiga i vad deras barn gör och lär på förskolan. Då barn 
ska tillägna sig nya kunskaper är samspelet av stor betydelse då barn lär i interaktion och 
iakttagelser av andra.  
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Lev Vygotskij levde mellan 1896-1934 och studerade pedagogiken och psykologins 
utveckling. Han utvecklade en teori där språket och tänkandet var det centrala. (Vygotskij, 
1934/2001). Vygotskijs sociokulturella perspektiv har haft stort inflytande på läroplanernas 
grundtanke (Partanen, 2007).  
 
Enligt Vygotskij (1934/2001) föds barn sociala och genom att de samtalar eller samspelar 
med andra människor lär barnet känna sig själv. Han menar vidare att det huvudsakliga 
syftet med språket är kommunikationen samt att det är ett sätt att uppnå samspel med andra 
människor. Vygotskijs teori om det sociokulturella perspektivet innebär att lärandets villkor 
förändras utifrån det sociokulturella perspektivet, alltså det sociala samspelet. Han menar 
vidare att individen inte enbart utvecklar kunskaper för att de deltar i ett socialt samspel med 
andra, utan att förutsättningarna för lärande förändras då samspel uppstår. Vygotskij menar 
att barn genom samarbete kan utveckla sina kunskaper genom att gå från det de redan kan 
till det som de ännu inte kan genom socialt samspel med andra människor. 
 
Vygotskij tar upp den proximala utvecklingszonen som innebär vad barnet klarar av på egen 
hand i förhållande till vad barnet klarar av i ett samspel tillsammans med andra. Det är 
viktigt att pedagoger kan identifiera vad barnet redan kan för att på så sätt kunna stötta 
barnet inom deras närmaste utvecklingszon. Den proximala utvecklingszonen ligger alltså i 
barnens närmsta zon för utveckling där kommunikationen och samspelet är det centrala 
(Vygotskij, 1934/2001). 
 
Roger Säljö (2000) har länge forskat kring lärandet i ett sociokulturellt perspektiv. Säljö är 
starkt inspirerad av Vygotskijs tankar och forskning i sin egen forskning kring det 
sociokulturella perspektivet. Säljö menar att kommunikationen är det centrala inom ett 
sociokulturellt perspektiv och att barn genom kommunikation erövrar kunskaper och 
färdigheter. Säljö (2005) poängterar att människan utvecklar kunskaper och förståelser 
genom språket. Han tar även upp att språk och kommunikation med andra är centralt för att 
lärande ska ske. Säljö menar vidare att språket är viktigt för att kunna delge varandra 
erfarenheter samt för att kunna förstå meningen med omvärlden.  
 
Den här studien har vi dels valt att stödja på Vygotskijs teori om det sociokulturella 
perspektivet.  Vi kopplar detta till vår studie på så sätt att genom portfolion kan förskollärare 
och barn samt barn och barn i förskolan samtala och reflektera om vad barnet tidigare har 
gjort och lärt sig i interaktion med varandra. Vi menar även att portfolion kan innebära en 
anledning för förskollärare och barn att uppmärksamma och kommunicera kring vad barnen 
kan och har lärt sig på ett sätt som kräver att detta framgår tydligt i barnens portfolio. 
Genom att förskolläraren sitter tillsammans med barnet och samtalar om portfolion menar vi 
att det blir lättare för barnet att få syn på sin utveckling och sitt lärande. Vi anser att 
portfolion kan ge förskollärare möjligheten att se vad barnet redan kan och var barnet ligger 
i sin utveckling. Genom att barnets arbete är dokumenterat så kan förskolläraren ta det 
tillvara och på så sätt skapa lärandesituationer inom barnets närmaste zon för utveckling.    
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Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) förklarar hur barn utvecklar en 
förståelse kring vad de har lärt sig. Pramling (1983) i Pramling Samuelsson och Mårdsjö 
Olsson (2007) menar att barns uppfattningar om lärandet genomgår tre olika stadier. Det 
första stadiet är då barnet uppfattar att de lär sig genom att göra någonting, det andra stadiet 
är då barnet kopplar lärandet till att de vet någonting och det tredje och sista stadiet är då 
barn kopplar lärande till att de förstår någonting. Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) menar att i det första steget i barns upptäckt av sitt eget lärande ser inte 
barnet någon skillnad på görandet och lärandet på så vis att barn tror att de har lärt sig något 
när de har gjort det i form av handlande. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson menar 
att barn till en början uppfattar lärandet som när de konkret lärt sig att göra något såsom 
exempelvis att cykla eller simma. Då barn tillägnar sig kunskaper såsom exempelvis 
faktakunskaper vid ett temaarbete uppfattar de att det endast handlar om ett vetande och inte 
om ett lärande. De menar vidare att barnen lär sig sedan relatera lärandet till att veta och få 
förståelse för något i senare nivåer. Att relatera lärandet till att förstå någonting erövrar barn 
först när de börjar skolan. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson poängterar att barn 
bör bli medvetna om sitt eget lärande för att utveckla sitt sätt att se, uppleva och uppfatta 
världen på ett nytt sätt. 
 
Vi har även valt att stödja denna studie på Pramling Samuelsson och Asplund Carlssons 
(2003) tankar kring barns uppfattning om sitt eget lärande inom deras teori om 
utvecklingspedagogik. Detta kopplar vi till vår studie för att portfolion i förskolan kan vara 
ett hjälpmedel då barnet kan få syn på sitt eget lärande. Vi menar även att förskollärare kan 
använda portfolion som utgångspunkt för samtal kring barns lärande tillsammans med 
barnen. Genom att förskollärare sitter ner tillsammans med barnet och samtalar kring barnets 
lärande så menar vi att barnet kan få förståelse för vad lärande innebär. Då exempelvis 
temaarbeten dokumenteras i portfolion så kan barnet upptäcka att lärande inte enbart 
behöver vara ett konkret handlande utan kan även vara kunskaper i form av vetande. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 19

METOD 
I det här kapitlet kommer följande avsnitt presenteras: vilken metod som har använts, urval, 
forskningsetiska principer, analys av materialet, samt reliabilitet och validitet.  

VAL AV METOD 

Fejes och Thornberg (2009) menar att kvalitativ forskning innebär att data som samlas in 
består av språkliga yttranden. Dessa ska alltså inte analyseras som en enkät görs via statistik 
utan analysen ska ske genom att ”förstå” data (Fejes och Thornberg, 2009 s. 19). Trost 
(2005) tar också upp innebörden av kvalitativa studier där syftet är att förstå samt att hitta 
likheter och skillnader i data. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att ta hänsyn till frågorna 
vad, varför och hur då planeringar för en intervju görs. Detta innebär enligt Kvale att ämnet 
som ska undersökas bör läsas på om innan intervjuerna genomförs. Det innebär även att ta 
reda på varför undersökningen görs och vad syftet är med den. Slutligen menar Kvale att det 
krävs kunskaper kring redskapet som ska användas för att få svar på syftet i studien. Vi 
anser i enlighet men Kvale att detta är viktigt att göra innan intervjuerna genomförs, därför 
valde vi att utföra intervjuerna efter att vi kände oss säkra på området och visste vad vi ville 
få ut av intervjuerna. 
 
Kvale (1997) tar upp den kvalitativa forskningens huvudstruktur då han poängterar att vid en 
intervju bör den som intervjuar ta hänsyn till respondentens livsvärld. Då en kvalitativ 
intervju genomförs gäller det även för den som intervjuar att sedan tolka innebörden av det 
som sägs. Kvale anser att då en kvalitativ intervju genomförs är respondenternas allmänna 
åsikter inte av intresse utan vad som eftersträvas är beskrivningar av situationer. När vi 
sammanställde respondenternas svar fick vi mycket material kring specifika beskrivningar 
kring området men vi upptäckte även att mycket av det respondenterna sagt var stora delar 
som bestod av allmänna tankar och åsikter som inte hörde till ämnet. Vi valde att låta 
respondenterna göra detta och lyssnade även på det som inte specifikt hörde till vår 
undersökning men när vi sammanställde svaren vad det viktigt för oss att kunna sortera fram 
vad för specifika beskrivningar inom vårt syfte som framkommit. 
 
Kihlström (2007) menar att en kvalitativ intervju har stora likheter med ett vanligt samtal 
dock har den som intervjuar till uppgift att se till så att samtalet fokuserar på ämnet. Då en 
kvalitativ intervju genomförs är det viktigt att inte visa sina egna åsikter kring ämnet samt 
att inte ställa ledande frågor. Vi valde att i vår studie använda oss av mestadels öppna frågor. 
Lantz (2007) och Johansson och Svedner (1998) menar att detta är viktigt för att 
respondenten ska få möjlighet att utrycka sig så utförligt som den bara känner kring frågan. 
Vi har valt att göra på detta sätt eftersom vi ville att intervjun skulle ge så mycket 
information som möjligt om respondenternas tankar kring ämnet. Johansson och Svedner 
(1998) tar upp att inom den kvalitativa intervjun behöver inte frågorna se likadana ut vid 
varje intervju. Intervjufrågorna kan variera beroende på vad respondenten säger. Detta var 
något som vi ansåg var av stor betydelse i vår studie då vi ställde intervjufrågor samt 
följdfrågor som lämpade sig väl i sammanhanget.  
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URVAL 

Då vårt syfte var att få kunskap om hur man arbetar med portfolio samt vilken funktion den 
har i förskolan ansåg vi att det var viktigt att vända oss till de förskolor som utgav sig för att 
arbeta aktivt med portfolio. Kihlström (2007) menar att då man gör kvalitativa intervjuer så 
bör respondenterna vara personer som har erfarenhet kring det område som studien berör.  
Information om vilka förskolor som gjorde det fick vi kunskap om genom att söka upp 
förskolornas hemsidor. Vi ringde sedan upp dessa sex förskolor och informerade om vårt 
examensarbete samt vad syftet med arbetet var. Lantz (2007) menar att man som intervjuare 
bör ha informerat respondenten om studiens syfte samt hur intervjun kommer att behandlas. 
En förskola avböjde att delta eftersom de inte ansåg att de arbetade tillräckligt mycket med 
portfolio. Sammanlagt var det därför fem stycken förskolor som valde att delta i vår studie.  
 
Kort efter att vi haft telefonkontakt med förskolorna skickades ett missivbrev (se bilaga 1) ut 
med ytterligare information om vår studie. Vi ringde sedan tillbaka till förskolorna och 
bokade in tid för intervju. Vi informerade då om att intervjun beräknades ta max 30 minuter. 
Trost (2005) menar att det är bra att boka in när och var intervjun ska genomföras samt hur 
lång tid intervjun beräknas ta.  
 
Andersson-arbetar på en 1-4års avdelning.  
Bengtsson-arbetar på en 1-5års avdelning. 
Carlsson-arbetar på en 1-5års avdelning. 
Davidsson-arbetar på en 3-5års avdelning. 
Eriksson-arbetar på en 1-3års avdelning.  
Fredriksson-arbetar på en 3-5års avdelning.  
Gustavsson-arbetar på en 1-3års avdelning.  

GENOMFÖRANDE 

Lantz (2007) poängterar betydelsen av att genomföra pilotintervjuer. Då pilotintervjuerna 
genomförs är det viktigt att respondenten blir informerad om anledningen till varför 
intervjun genomförs. Syftet är att den som intervjuar ska få testa sina frågor för att på så sätt 
ha möjligheten att eventuellt göra ändringar i intervjufrågorna. Lantz menar vidare att de 
personer som man utför pilotintervjuerna på bör tillhöra samma yrkeskategori som de 
respondenter som ska medverka i studien. Kvale (1997) lyfter betydelsen av att göra 
pilotintervjuer eftersom detta gör den som intervjuar uppmärksam på hur viktigt det är att 
ställa tydliga frågor. 
 
Då pilotintervjuerna genomförts krävdes det vissa ändringar både vad gäller frågor samt 
utförandet av intervjuerna. Endast en fråga lades till vilken gav svar på hur gamla barnen var 
på den avdelning som förskolläraren arbetade på. Detta för att ta hänsyn till de olika 
arbetssätt som sker i förhållande till barnens ålder. Johansson och Svedner (1998) poängterar 
att om man inte lyssnar på vad respondenten säger utan bara är inställd på att få svar på sina 
frågor så kan en kvalitativ intervju leda till ”en muntligt genomförd enkät” eller en 
”strukturerad intervju” (s. 45). Vårt sätt att intervjua ändrades genom att vi koncentrerade 
oss mer på att lyssna till vad respondenterna sa för att på så sätt kunna följa upp svaren med 
följdfrågor. Vid pilotintervjuerna var vi mest fokuserade på intervjufrågorna samt 



 21

ordningsföljden på frågorna. Detta gjorde att vi fokuserade mindre på vad respondenterna 
svarade vilket resulterade i att vi inte ställde några följdfrågor. Det ledde till att vi inte fick 
ut sådan information som svarade mot vårt syfte. Genom pilotintervjuerna lärde vi oss att 
fokusera på vad respondenten sa samt följa upp svaren. Det resulterade i att intervjun mer 
blev ett samtal tillskillnad från en intervju som utgår från en låst intervjumall där utrymme 
för andra tankar och funderingar inte ges möjlighet.  
 
Det genomfördes sju intervjuer där samtliga förskollärare var verksamma på förskolor som 
utgav sig för att arbeta med portfolio.  Förskollärarna som intervjuades arbetade på 1-3års 
avdelningar, 3-5års avdelningar samt 1-5års avdelningar. På två förskolor intervjuades två 
förskollärare dock från olika avdelningar samt vid olika tillfällen. I vår studie har vi valt att 
ge förskollärarna fiktiva efternamn för att skydda deras identitet med tanke på att det inte 
ska framgå om respondenten är en man eller kvinna. Nedan presenteras de förskollärare som 
medverkat i vår studie.  
 
Denna studie har grundats på intervjuer där vi båda har intervjuat samt medverkat vid 
samtliga intervjuer. En av oss höll i intervjun medan den andra fanns med som stöd. 
Anledningen till detta var att intervjuerna skulle bli så utförliga som möjligt. Trost (2005) 
poängterar att intervjuer vanligtvis sker med en intervjuare och en respondent men att det i 
vissa fall kan vara en fördel för den som intervjuar att genomföra intervjun tillsammans med 
en medarbetare. Detta för att på så sätt kunna hjälpa och stötta varandra för att intervjun ska 
ge så mycket information och förståelse som möjligt. Vad som måste undvikas enligt Trost 
är att två intervjuare resulterar i att respondenten får en känsla av underläge.    
 
När en intervju genomförs krävs det att den som intervjuar är förberedd, både i hur intervjun 
ska genomföras, men också vad gäller valet av intervjufrågor. För att intervjun ska bli så bra 
som möjligt så är det viktigt att frågorna grundar sig på studiens syfte och att den som 
intervjuar har en förförståelse kring ämnet (Lantz, 2007). Innan vi började skriva ned våra 
intervjufrågor läste vi på om ämnet. Detta för att vi skulle få kunskap om ämnet samt för att 
veta vilka frågor vi skulle ställa för att få svar på vårt syfte och på vår frågeställning. Vi 
skrev sedan tillsammans ned de intervjufrågor (se bilaga 2) som vi ansåg skulle svara mot 
vårt syfte och våra frågeställningar. Kihlström (2007) menar att det är viktigt att utgå från 
frågeställningarna då man formulerar intervjufrågorna. Dessa intervjufrågor ska leda till att 
frågeställningarna i studien blir besvarade.  
 
Från början bestämde vi oss för att vi skulle genomföra och skriva ut fyra intervjuer var. Då 
det sedan blev ett bortfall på en förskollärare fick en av oss genomföra en intervju mer och 
den andra fick skriva ut en intervju mer.   
 
Trost (2005) menar att då man bandar intervjuerna är det lättare att koncentrera sig på frågor 
och svar eftersom den som intervjuar då inte behöver skriva ned svaren. Trost poängterar 
dock att det är ett tidskrävande arbete att skriva ut intervjuerna ord för ord. I studien som 
genomförts har samtliga intervjuer spelats in efter respondenternas godkännande. Trost 
menar att det är viktigt att man accepterar om respondenterna inte vill att intervjun ska 
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spelas in. Trost menar vidare att till en början kan många respondenter uppleva inspelningen 
som obekväm. Dock menar författaren att man snabbt bortser från att intervjun bandas.  
 
Trost (2005) menar att intervjuer ska genomföras på en lugn plats där det inte finns någon 
risk att bli störd. Intervjuerna i denna studie genomfördes på en avskild plats för att slippa 
bli avbrutna. Kihlström (2007) menar att det är betydelsefullt att tänka över hur den som 
intervjuar sätter sig i rummet i förhållande till respondenten. Att ha ögonkontakt med 
respondenten under hela intervjun är inte att föredra (Kihlström, 2007). Under intervjuerna 
som vi genomförde placerade vi oss så att ögonkontakt var möjlig mellan intervjuare och 
respondent men gick även att undvika.  

Forskningsetiska principer 

I studien har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi har handlat 
enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer på så sätt att det är viktigt i 
genomförandet av en studie att ta hänsyn till de fyra huvudkraven.  
 
Det första kravet är Informationskravet vilket innebär att vi måste informera förskollärarna 
om den studie som vi tänkt genomföra. Vi har varit noga med att ge de förskollärare som 
deltagit i vår studie tydlig information om vad syftet med vår studie är samt vad vi har för 
avsikt att undersöka. Samtyckeskravet innebär att alla berörda parter måste ge sitt 
godkännande till studien. Detta är något som vi har tagit hänsyn till på så sätt att vi har 
informerat förskollärarna som har medverkat i vår studie att det är frivilligt att delta i 
undersökningen samt att de har möjlighet att tacka nej trots att de från början tackat ja till att 
delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren måste agera identitetsskyddande 
mot de som medverkar i studien. I vår studie har vi använt fingerade namn för att på så sätt 
se till att det inte ska vara möjligt att avgöra vilka som har medverkat. Det sista kravet, 
Nyttjandekravet innebär att det är viktigt att förklara för de deltagande att data enbart 
kommer att användas till den gällande studien. Detta är någonting som vi har informerat 
förskollärarna om som deltog i vår studie. Det är betydelsefullt att förskollärarna vet om att 
det endast är vi som genomför studien som har tillgång till materialet och att materialet inte 
kommer att spridas vidare. (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Reliabilitet och Validitet 

Thurén (2004) poängterar att för att få ett trovärdigt resultat i studien är det viktigt att tänka 
på två saker, reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att studien är korrekt och 
tillförlitligt utförd. Validitet innebär att giltigheten är av betydelse, det vill säga har man 
verkligen undersökt det som var meningen att undersökas. Vi anser att det är av stor 
betydelse för validiteten att vi har i vår studie kopplat våra intervjufrågor till syftet och till 
våra frågeställningar.  
 
Kihlström (2007) tar upp kommunicerbarhet och den samtidiga validiteten vilka båda är 
underrubriker till validiteten. Kommunicerbarhet innebär att vårt arbete ska vara lätt att 
förstå för den som läser det. Den samtidiga validiteten innebär att det genomförs 
pilotintervjuer före de ”riktiga” intervjuerna som ska ingå i studien utförs. Vi har utfört 
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pilotintervjuer för att undvika att eventuella tidiga misstag på grund av oerfarenhet skulle 
ske när vi utförde våra intervjuer. Som nämnts tidigare var våra pilotintervjuer av stor 
betydelse för genomförandet av intervjuerna som genomförts med respondenterna i studien.  
 
Kihlström (2007) tar även upp innebörden av begreppet reliabilitet. Hon menar att det är av 
stor betydelse att banda sina intervjuer. Som vi nämnt tidigare är detta något vi har använt 
oss av, detta för att på ett enklare sätt kunna få med allt som respondenterna säger. Vi anser 
att det bidrar till ett mer trovärdigt resultat. En underrubrik till reliabiliteten är enligt 
Kihlström Interbedömmarreliabilitet, vilket innebär att tillförlitligheten i studien ökar då 
båda två närvarar vid intervjun. Detta var något vi valde att göra för att undvika att den som 
intervjuar gör egna tolkningar av respondenternas svar vilket kan försvaga reliabiliteten i 
studien. 

ANALYS 

Vi har analyserat vårt material utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Kihlström (2007) menar 
att då genomförandet av en kvalitativ innehållsanalys görs skrivs intervjuerna först ut från 
bandet. Då våra intervjuer genomförts skrev vi ut ungefär hälften av intervjuerna var. 
Kihlström menar vidare att då intervjuerna lästs igenom görs en sammanställning av svaren 
för att hitta mönster i respondenternas svar. Efter det här skrivs med egna ord en redogörelse 
av det bearbetade materialet som respondenterna sagt. När vi hade skrivit ut intervjuerna 
försökte vi att hitta mönster i respondenternas svar. Vi delade sedan in respondenternas 
utsagor i olika teman utefter vad vi ansåg att intervjuerna kretsade kring. Vi skrev sedan 
tillsammans ner en sammanställning av respondenternas utsagor där vi även tog med citat 
för att öka tillförlitligheten i studien.  Kihlström poängterar att det är en fördel att ta med 
citat från respondenternas utsagor för att på så sätt öka trovärdigheten i studien.  Då man 
analyserar materialet utifrån kvalitativ innehållsanalys är det betydelsefullt att jämföra sin 
analys och sitt resultat med sitt syfte och sina frågeställningar. Detta för att kontrollera att 
frågeställningen och syftet har blivit besvarat. I arbetet med vår analys kontrollerade vi att 
vårt syfte samt våra frågeställningar blev besvarade.  
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RESULTAT 
Resultatavsnittet är indelat i tre avsnitt, Innebörden av portfolio, Arbetet med portfolio i 
förskolan samt Portfolion i ett sociokulturellt perspektiv. Detta för att kunna förstärka och 
tydliggöra resultatet i studien. Vi har gett respondenterna fiktiva namn för att skydda deras 
identitet. 

INNEBÖRDEN AV PORTFOLIO 
I detta avsnitt presenteras hur förskollärarna ser på portfolio i den pedagogiska 
verksamheten samt deras tankar kring varför portfolio används på förskolan. Detta avsnitt är 
indelat i kategorierna, Syftet med portfolio i förskolan samt Kvalité i portfolions innehåll.  

Syftet med portfolio i förskolan 

Alla förskollärare är eniga om att syftet med portfolio är att barnen ska kunna se och följa 
sin egen utveckling och sitt eget lärande. Förskollärarna menar att genom portfolion kan 
barnen få syn på hur de utvecklas kroppsligt, verbalt samt i deras skapande och 
skriftspråkliga utveckling.  
 

Att synliggöra barns utveckling och lärande, att medvetandegöra barnen i deras 
utveckling att de själva blir medvetna om sitt lärande, det är väldigt viktigt. (Carlsson) 

  
Även om alla förskollärarna var eniga om syftet med portfolio så fanns det de som 
poängterade att syftet med portfolion är att barnen ska bli stärkta i sin självkänsla genom att 
de får syn på sin egen utveckling och sitt eget lärande. Enligt förskollärarna så är tanken 
med portfolion att barnen ska kunna upptäcka vad de själva kan och vad de har lärt sig. En 
annan tar upp att förskolläraren genom portfolion ska kunna se barnens lärande och en 
annan förskollärare nämner att det är bland annat på grund av läroplanens riktlinjer som 
arbetet med portfolio sker. Den här förskolläraren nämner även att syftet med portfolion är 
att synliggöra barnens utveckling för föräldrarna.   
 

Ett syfte är ju bland annat att ha den till utvecklingssamtalen, det tycker jag är jättebra 
att ha med den. (Fredriksson) 

Kvalité i portfolions innehåll 

Flera av förskollärarna tog upp betydelsen av att det måste finnas en tydlig tanke bakom det 
som man sätter in i portfolion. Förskollärarna menar att det är viktigt att inte bara sätta in en 
massa fotografier och teckningar utan att ha funderat över varför man gör det.  

 
A det är ju ingen mening med att bara sätta in foton, det är inget fotoalbum vi gör utan 
det måste finnas en tanke bakom varje bild och text om vad man gör eller vad barnen 
berättar om. (Fredriksson)  

 
De flesta förskollärare menar att materialet i portfolion speglar vad barnen har gjort samt 
vad de har lärt sig. Två av förskollärarna menar dock att det är betydelsefullt att 
dokumentera hela processen i vad barnen gör och lär sig eftersom det är viktigare att veta 
hur barnen har gjort något än vad de har gjort.  
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Sen är det ju många gånger processen som är det mest spännande för det är ju där man 
får veta en massa saker, det är ju inte det att man ska försöka hinna få färdigt en sak 
utan det är ju undertiden vi håller på med grejen som är det mest spännande, det är ju 
där jag får reda på en massa saker. (Carlsson)  

ARBETET MED PORTFOLIO I FÖRSKOLAN 
I detta avsnitt presenteras förskollärarnas arbetssätt kring portfolio. Detta avsnitt är indelat i 
kategorierna, Förskollärarnas arbetssätt med portfolio i förskolan, Utformandet av portfolio i 
förskolan, Förutsättningar för arbete med portfolio i förskolan och Portfolion som 
hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten.  

Förskollärarnas arbetssätt med portfolio i förskolan 

Förskollärarna menar att portfolion är någonting som finns med hela tiden och som de 
ständigt försöker att arbeta med. Två av förskollärarna nämner läroplanen som ett 
hjälpmedel att utgå ifrån då de arbetar med portfolion. De använder utdrag från läroplanen i 
varje barns portfolio som de kopplar till det som finns dokumenterat i portfolion.  

 
..men det är viktigt att det framkommer att det är utifrån läroplanen hur vi tänker. 
(Davidsson) 

 
Förskollärarna har olika syn på hur de anser att de ska dokumentera barnens tankar i 
portfolion. På flera förskolor lyfter förskollärarna betydelsen av att det är barnens egna 
tankar som tydligt ska synliggöras i portfolion, medan det på två förskolor mer är 
förskollärarnas tankar kring barnens bilder och teckningar som framkommer. Det 
sistnämnda är någonting som är mer vanligt på småbarnsavdelning.  

 
På de små avdelningarna har de gjort såhär, skrivit vad de vet att barnen tycker om. Det 
kanske inte barnet har sagt men det vet de att hon gör. (Fredriksson)  
Sen försöker vi att inte lägga in värderingar i texten, vi skriver tillexempel inte att 
barnen tycker att det är kul att rita för de vet vi ju inte, man kan ju tro det men. 
(Eriksson)  

 
En förskollärare nämner vikten av att det är barnets personlighet och intressen som ska 
synliggöras i portfolion vilket resulterar i att barnens portfolio inte alltid kan se likadana ut. 
Förskolläraren menar att barnens portfolio inte ska innehålla likadana saker och fotografier 
eftersom den ska vara individuell.   

Utformandet av portfolio i förskolan 

På de förskolor som intervjuerna genomfördes på har alla valt att portfolion ska sitta i en 
pärm. Alla barn på förskolorna har varsin pärm där deras arbete finns samlat. På de flesta 
förskolor finns ett fotografi av barnet samt barnets namn på portfoliopärmens rygg. På en 
förskola har de valt att placera det självporträtt som barnet målat senast på portfoliopärmens 
framsida.  
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De har ju en pärm och det är viktigt att det finns en plastficka på yttersidan, först har de 
då en plastficka på gaveln här där har de sitt foto och sitt namn och sen har de en 
plastficka där de kan stoppa ner sitt självporträtt och de andra självporträtten finns ju 
kvar här så kan man titta där. (Carlsson) 

 
Flera av förskollärarna som intervjuats berättar om att de använder sig av olika flikar då de 
utformar barnens portfolio. Dessa flikar har de fått tips om genom att de har läst boken Krok 
och Lindewald (2003) Portfolio i förskolan. De flikar som nämns i boken är: Jag, Jag kan, 
Familj och kompisar, Vad vi gör och Jag tycker. Flera av förskollärarna berättar att de 
upplever flikarna som bra, men samtidigt så uttrycker de en osäkerhet i under vilken flik de 
ska placera de olika dokumenten. De menar att barnens arbeten kan passa under flera olika 
flikar vilket de upplever som besvärligt.   

 
Så har vi en pärm med olika flikar, vi har utgått från en bok där är jag och jag kan, 
familj och kompisar och så vad vi gör. (Eriksson) 

 
De finns vissa moment som ständigt återkommer i barnens portfolio såsom självporträtt, 
handavtryck, fotavtryck, intervjuer, första teckningen samt barnets namnteckning. Två 
förskollärare nämner att de alltid har med ”klassikerna” i barnens portfolio såsom 
handavtryck, fotavtryck, första teckningen och självporträtt. Anledningen till det här är för 
att barnen ska kunna se hur de växer och förändras under sin tid på förskolan. En annan 
förskollärare menar att de tidigt låter barnen få skriva sitt namn för att sedan låta barnen 
göra det kontinuerligt. Detta för att de tydligt ska kunna se vad som händer i barnets 
skriftspråksutveckling.  
 
Flera förskolor har med intervjuer i barnens portfolio för att både barn och förskollärare ska 
uppmärksamma exempelvis vad barnen lärt sig samt vad de tycker är roligt. Flera av 
förskollärarna har även gjort kompisintervjuer med barnen. De fick där svara på vem de 
leker med samt hur de upplever att en bra kompis är.  

Förutsättningar för arbete med portfolio i förskolan 

Flera förskollärare nämner att de skulle vilja arbeta mer med portfolio men att tiden inte 
riktigt räcker till. En förskollärare nämner att hon önskar att de hade mer tid till att sitta ner 
med barnen och låta barnen kommentera vad de gör på sina fotografier. Detta för att de 
sedan ska kunna skriva ner barnens kommentarer för att sedan dokumentera det i portfolion. 
Två av förskollärarna poängterar som tidigare nämnts att det är barnens tankar och 
kommentarer som ska finnas i deras portfolio och inte förskollärarnas kommentarer. De 
menar dock att detta tar tid och att de anser att denna tid inte finns. En förskollärare menar 
att de i arbetslaget försöker att diskutera hur de ska lägga upp portfolioarbetet samt vad som 
ska finnas med i barnens portfolio. Hon menar dock att tiden inte riktigt räcker till för att 
planera tillräckligt mycket.  
 
Några av förskollärarna nämner även att man i arbetslaget har olika mycket erfarenhet och 
kunskap av arbete med portfolio i förskolan. Två av förskollärarna menar att kunskapen 
kring portfolioarbete hänger ihop med kunskaper inom teknik. De menar vidare att orsaken 
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till detta beror på förskollärarnas ålder samt intresset för både arbetet med portfolio samt 
tekniken inom portfolioarbetet.    

 
Vi som är lite yngre har det med oss mycket med tekniken och så, fast det är nog väldigt 
olika hur intresserad man är. (Andersson)  

Portfolion som hjälpmedel i den pedagogiska verksamheten 

Flera av förskollärarna säger att portfolion är ett bra hjälpmedel vid utvecklingssamtal. Detta 
för att förskollärarna ska kunna ha portfolion som underlag vid samtal om barnet och för att 
kunna visa föräldrarna vad barnen gör samt vad de lärt sig på förskolan.  

 
A det är ju vid utvecklingssamtal då. Sen har man ju den som ett material för att kunna 
se barnens utveckling. (Fredriksson)   

 
Flera förskollärare menar att portfolion även är ett hjälpmedel för att förskollärarna ska 
kunna se barnens nivå i utvecklingen och på så sätt kunna planera verksamheten.  

 
Utöver utvecklingssamtal så är det ett bra sätt att kunna planera verksamheten att  
man har i åtanke att vi ska kunna se om man når de mål som gör att man utvecklas på 
bästa sätt. Sen kan man ju göra mer att de får se själva att de utvecklas och att barnen 
ska ha större del i processen. (Andersson) 

PORTFOLION I ETT SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV 
I detta avsnitt presenteras portfolion sett ur ett sociokulturellt perspektiv med fokus kring 
barns delaktighet. Detta avsnitt är indelat i kategorierna, Portfolions bidragande till barns 
delaktighet i verksamheten, Portfolioarbetet i ett sociokulturellt perspektiv, 
Bestämmanderätten över portfolion samt Områden där barn upptäcker sitt lärande och sin 
utveckling genom arbetet med portfolio.  

Portfolions bidragande till barns delaktighet i verksamheten 

Två av förskollärarna berättade att de såg portfolion som redskap för att ta reda på barnens 
intressen och kunskaper. En förskollärare nämner även att man med hjälp av intervjuer kan 
ta reda på barnens intressen samt vad barnen vill lära sig. Dessa intervjuer sätts sedan in i 
portfolion och förskollärarna kan då utgå från dessa när de planerar den pedagogiska 
verksamheten. Flera förskollärare nämner att man med hjälp av portfolion även kan se vart 
barnen befinner sig i sin utveckling och därmed kan planera sitt arbete utefter det.  

 
I första hand så tänker jag att man kan följa utvecklingen…att se utvecklingen och till 
att planera och för att gå vidare med en nivå som här tillexempel/…/räkna till tio så helt 
plötsligt så kan Liam det och då gäller det ju att höja nivån så att han utvecklas mer. 
(Bengtsson)  
 
Här har jag frågat vad han tycker om att göra i förskolan då säger han riddarborgen och 
då frågade jag vad är det som är så kul med riddarborgen och då visade det sig att det 
var dinosaurierna, sen visade det sig att vi gjorde ett hus till dinosaurierna och sen har 
det utvecklats vidare. (Carlsson)  
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Vi har också en bra grej om vad de vill lära sig, det här tycker hon att hon är bra på, det 
här vill hon lära sig, detta är en bra tankeställare för oss/…/vad skulle du vilja att vi 
gjorde. Då kan vi känna att det här ska vi verkligen se till att vi ska göra. Det kan vara 
sådant som vi inte har gjort som de har sett andra göra. (Davidsson) 

Portfolioarbetet i ett socialt samspel 

Flera förskollärare menar att det ofta uppstår samspel mellan barnen kring deras portfolio. 
Fyra av förskollärarna menar att barnen ofta brukar hämta sin portfolio för att sedan 
tillsammans sitta ner och titta i dem. Förskollärarna menar då att ett socialt samspel sker. De 
menar vidare att det sker samspel mellan barnen då de samtalar med varandra kring vad de 
har gjort och vad de har lärt sig. En av förskollärarna i studien nämner dock att hon inte vet 
om barnen lär sig något i detta samspel kring portfolion. Övriga förskollärare menar att 
barnen är för små för att själva sitta och titta i sina portfolio och då kan inte heller samspel 
mellan barnen uppstå. 
 

Barnen sitter ofta tillsammans och tittar i sina pärmar… om ett barn går och tar ner sin 
pärm så kommer det ofta andra barn som också vill sitta och titta i sina pärmar. Det sker 
mycket samspel mellan barnen när de pratar om vad de har gjort men jag vet inte om de 
lär sig så mycket av varandra. (Fredriksson) 
 
Alla portfolios står tillgängligt för barnen så att de kan gå och ta dem själva och titta i 
innan lunchen så har vi att barnen sitter på gröna mattan och tar en bok och då är det 
väldigt många barn som tar sin portfolio och tittar i. Det tycker de är jätteroligt. 
(Bengtsson)  

 
Däremot menar förskollärarna att det inte är lika vanligt att det uppstår samspel mellan 
förskollärare och barn kring portfolion. Detta på så vis att förskollärarna vanligtvis inte sitter 
ner och reflekterar över innehållet i portfolion tillsammans med barnet. 
 

Vi sitter sällan med barnen och tittar i portfolion/…/vi har inte utsatt tid för det. 
(Andersson) 

Bestämmanderätten över portfolion  

Förskollärarna som intervjuats menar att de försöker att styra lite om vad som ska finnas 
med i barnens portfolio. De äldre barnen får till viss del vara delaktiga i val av innehåll i sin 
portfolio medan det är förskollärarna som bestämmer över de små barnens portfolio. Detta 
eftersom de anser att de är för små för att själva kunna bestämma. En av förskollärarna 
menar att barnen ska vara delaktiga i utformandet av sin egen portfolio. Hon poängterar 
dock vikten av att förskolläraren hjälper barnen att välja ut material som ska finnas med i 
portfolion. Detta för att undvika att portfolion blir en samling av alla barnets teckningar.  

 
Hittills så är det mest vi fröknar som styrt in vad vi ska ha i den men om de sitter och 
målar och får kommentarer på teckningen så frågar vi vill du ha med dig den hem eller 
vill du att den ska sitta i portfolion? Men om det är någonting med utvecklingen 
tillexempel det här med att vissla så sätter vi bara in det. (Bengtsson) 
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Jo barnen får vara med och bestämma naturligtvis. Det är ju bara det att när barnen är i 
den åldern så att de inte själva kan använda språket men barnen ska vara delaktiga i 
det/…/men det klart man kan ju inte styra allt på barnen heller för då blir det nog 
mycket teckningar och så, man får ju sorla lite grann och hjälpa dem. (Carlsson)   

 
Förskollärarna ger skilda svar på vart barnens portfolio finns placerad på förskolan. En del 
portfolio finns placerade i barnens höjd så att barnen själva kan nå dem. Medan det på andra 
förskolor finns placerade högt upp på en hylla. De som arbetar på småbarnsavdelning 
uttrycker att det finns en större oro över att placera portfolion i barnens höjd. Detta eftersom 
de är rädda för att barnen ska förstöra innehållet i portfolion.  

 
Vi har de inte så barnen kan nå den men vill de ha den så får de det men då försöker vi 
alltid sitta bredvid så att de inte tröttnar och går ifrån, så kommer någon annan och drar 
ut. (Gustavsson)  
 
I barnens höjd så de själva får gå och hämta när de vill, och det är ju också så här att om 
en börjar bläddra i den så kommer de andra också så sitter de och tittar. (Davidsson)  

Områden där barn upptäcker sitt lärande och sin utveckling genom arbetet med 
portfolio 

Flera av förskollärarna nämner att barnen med hjälp av portfolion kan se hur de växer och 
utvecklas. Detta kan vara kroppslig utveckling, agerande, skapande och skriftspråks 
utveckling samt språkutveckling. Flera av förskollärarna uttrycker att de kan se att barnen 
utvecklar en större självkänsla när de upptäcker vad de har lärt sig för nya saker genom 
portfolion. Två förskollärare menar att barnen med hjälp av fotografier kan se hur de lär sig 
och utvecklas i olika sammanhang. En annan förskollärare menar att barnens teckningar är 
ett tydligt sätt för barnen att se hur de utvecklas i sitt sätt att skriva och rita. Två 
förskollärare nämner att de använder sig av intervjuer i samband med temaarbete på 
förskolan. De intervjuar då barnen innan de börjar arbeta med temat för att ta reda på vad 
barnen har för förkunskaper. Förskollärarna intervjuar sedan barnen igen då de arbetat 
färdigt med temat för att ta reda på vad barnen har lärt sig. Intervjuerna sätts sedan in i 
portfolion då barnen kan titta tillbaka på dem och jämföra vad de kunde då och vad de kan 
nu.  

 
med handavtrycket kan man lägga sin hand på där och jämföra och se jättetydligt att 
min hand har växt… sen fick de skriva lite text om det här kan jag göra med mina 
händer, det har jag precis gjort nu, sist var det ett år sen. (Davidsson)  
 
Det är roligt för barnen att se skillnaden när de ritar, som nästa gång när de är ett eller 
två år äldre så ser de ju utvecklingen. (Eriksson) 

 
Två förskollärare uttrycker att då barnen och förskolläraren ser att barnet utvecklas och lär 
sig nya saker stärks barnets självförtroende. Flera förskollärare menar att portfolion kan 
bidra till att barnen känner sig stolta över vad de gjort samt vad de har lärt sig.  
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så att de själva ska få ett bra självförtroende och se att de faktiskt utvecklas och lär sig 
och kan jättemånga saker. (Andersson)  
 
barnen ska kunna använda eller visa sin pärm och vara stolta över vad de visar där de 
har lärt sig, där det har hänt någonting i deras utveckling/.../den här stoltheten tycker jag 
är det viktigaste. (Fredriksson)  

SAMMANFATTNING  

Syftet med portfolioarbete är enligt förskollärarna i studien att barnen ska kunna se och följa 
sin utveckling och sitt lärande. Portfolion är också ett hjälpmedel för att förskollärare själva 
ska kunna se barnets utveckling och lärande och även kunna tydliggöra för föräldrarna vad 
deras barn gjort och lärt. Det lyfts som viktigt att det finns en tydlig tanke bakom 
portfolioarbetet och att hela processen i vad barnen gör och lär bör dokumenteras.   

På flera förskolor lyfts det som betydelsefullt att det är barnens tankar som bör synliggöras i 
portfolion och inte förskollärarnas. Barnens tankar och intressen ska speglas i portfolion 
vilket resulterar i att barnens portfolio inte alltid ser likadana ut. Det finns vissa moment 
som ständigt återkommer i barnens portfolio såsom bland annat självporträtt, handavtryck, 
fotografier och intervjuer. Genom att förskollärarna intervjuar barnen kan de ta reda på 
barnens intressen samt vad de vill lära sig mer om. Dessa intervjuer som sedan placeras i 
portfolion används som underlag då förskollärarna planerar den pedagogiska verksamheten.  

Förskollärarna i studien menar att det ofta uppstår samspel mellan barnen kring deras 
portfolio. Det är dock inte lika vanligt att det uppstår samspel mellan barn och förskollärare 
kring portfolion.  I studien framkom det att förskollärarna försöker vara med och styra lite 
om vad som ska finnas med i barnens portfolio. Detta eftersom portfolion inte ska bli en 
samling av alla barnets teckningar.  

Portfoliopärmarna finns på en del förskolor placerade i barnens höjd medan portfolion på 
andra förskolor finns placerade högt upp på en hylla där barnen inte själva kan nå den. 
Slutligen menar förskollärarna i studien att barnen genom portfolion kan se hur de växer och 
utvecklas vilket leder till en bättre självkänsla hos barnen.  
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DISKUSSION 
Här presenteras diskussioner kring studiens resultat, metod, didaktiska konsekvenser samt 
förslag på fortsatt forskning.  

RESULTATDISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultatet i studien som är indelat i Innebörden av portfolio, Arbete 
med portfolio samt Portfolion i ett sociokulturellt perspektiv. Hela vår studie grundar sig i 
det sociokulturella perspektivet. Dock har vi valt att namnge ett avsnitt som portfolion i ett 
sociokulturellt perspektiv eftersom vi där går in mer specifikt på hur portfolioarbetet kan 
kopplas till tankar om det sociokulturella perspektivet.  

Innebörden av portfolio 

Samtliga förskollärare i studien var överens om att syftet med portfolion var att barnen 
skulle kunna se sin egen utveckling och sitt eget lärande. Ellmin och Ellmin (2003) 
poängterar att genom användandet av portfolio kan barnet själv få syn på sin utveckling 
samt vad barnet kan nu i kontrast till vad barnet kunde då. Det är någonting som är 
stärkande för barnet och det hjälper barnet att se sig själv som en lärande individ. Vi anser 
precis som några av förskollärarna i vår studie att det är viktigt att barnet genom portfolion 
får syn på sin utveckling och sitt lärande för att på så sätt bli stärkta i sin självkänsla.  
 
Ellmin och Ellmin (2005) tar också upp att chanserna till ett bättre självförtroende ökar då 
barnens lärande synliggörs för dem. I vår studie var det dock på grund av tidsbrist ovanligt 
att förskollärare och barn satt ner tillsammans och reflekterade kring barnens lärande och 
utveckling genom portfolion. Vi ställer oss frågan om barnen verkligen är medvetna om sitt 
lärande och sin utveckling om de vuxna inte gör barnen uppmärksamma på det.  
 
Ackelman (2000) menar att många barn inte är medvetna om sitt lärande och att de hela 
tiden utvecklas. Genom att som pedagog synliggöra för barnen att de utvecklas kan det leda 
till ett ökat intresse för lärandet.  Vi anser därför att det är viktigt att tid avsätts för att sitta 
ner med barnen och reflektera kring deras lärande och utveckling.  
 
En förskollärare i studien nämner att syftet med portfolion är att synliggöra barnens 
utveckling för föräldrarna. Flera förskollärare nämner även att de ser portfolion som ett 
hjälpmedel vid utvecklingssamtal. Detta är någonting som även McKenna (2003) tar upp då 
hon menar att portfolion gör det möjligt för bland annat föräldrar att få en inblick i vad som 
görs på förskolan. Vi anser också att portfolion är ett bra hjälpmedel att använda vid 
utvecklingssamtal med föräldrarna. Då föräldrar inte alltid är medvetna om allt som görs i 
förskolan anser vi att portfolion kan vara ett stöd då verksamheten samt barnets utveckling 
och lärande ska synliggöras för föräldrarna.  
 
Enligt läroplanen för förskolan (1998, reviderad 2010) ska förskolan ge föräldrar 
möjligheter till att bli delaktiga i verksamheten. Henriksson (2000) menar att portfolion gör 
det möjligt för föräldrarna att bli mer delaktiga i verksamheten samt i deras barns utveckling 
och lärande. Vi anser att portfolion är ett bra hjälpmedel för att göra föräldrarna mer 
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delaktiga i verksamheten och för att de ska få en större inblick och medvetenhet om vad 
deras barn gör på förskolan.  
 
I vår studie framkommer det att förskollärarna anser att det är viktigt att ha en tydlig tanke 
bakom det som placeras i portfoliopärmen. Gilkerson och Hanson (1999) och Krok och 
Lindewald (2003) poängterar att förskollärarna inte kan samla allt i portfolion utan de måste 
välja ut en viss del som ska finnas med. Vi anser att detta är betydelsefullt då syftet är att 
barnet tydligt ska kunna se sin utveckling och sitt lärande. Hebert (2001) i Seitz och 
Barthlomew (2008) menar att genom att ha ett tydligt syfte med portfolioarbetet kan 
portfolion bli ett bra hjälpmedel för att se och förstå barn och deras utvecklingsnivå. Vi 
menar att det är betydelsefullt att samtliga förskollärare i arbetslaget ser på portfolioarbetet 
på samma sätt och att alla är införstådda med att det ska finnas en tydlig tanke bakom det 
som dokumenteras och placeras i portfolion.  
 
Att dokumentera hela barnens lärprocess var också något som en del förskollärare i vår 
studie lyfte som viktigt. Detta eftersom det är betydelsefullt att veta hur barnet gjort 
någonting och inte enbart vad de har gjort. Henriksson (2002) tar upp att portfolion ska visa 
både på processen och på produkten. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 
menar att då barn blir medvetna om sitt eget lärande lär de sig se, uppfatta och uppleva 
världen på ett nytt sätt. Vi anser att det blir enklare för barnen att se och förstå hur de lärt sig 
något då hela processen finns dokumenterad i portfolion. Det är även något som Henriksson 
(2000) menar då de poängterar att för att kunna se barnets utveckling är det viktigt att inte 
enbart samla den färdiga produkten i portfolion. Detta eftersom det då kan vara svårt för 
barnet att se den process som har ägt rum.  

Arbetet med portfolio 

Utifrån förskollärarnas svar kan vi utläsa att de ser portfolion som betydelsefull och 
någonting som de ständigt försöker att arbeta med. Förskollärarna ser styrdokumenten som 
ett hjälpmedel att ha som utgångspunkt i portfolioarbetet. En del förskollärare använder 
utdrag från läroplanen som de kopplar till det som finns dokumenterat i barnets portfolio. 
Detta stämmer överens med det som Krok och Lindewald (2003) tar upp då de menar att 
portfolion är ett sätt för att arbeta med läroplanen. De menar att portfolioarbetet är ett bra 
sätt att konkretisera och åskådliggöra barns lärande kopplat till styrdokumenten. Vi menar 
att det är betydelsefullt att använda läroplanen som underlag vid portfolioarbete eftersom det 
då blir enklare att undvika att det enbart blir ett samlande utan syfte. Då det som 
dokumenteras i portfolion tydligt kopplas till styrdokumenten blir det enklare att synliggöra 
tanken bakom det som dokumenteras i barnets portfolio.  
 
På de flesta förskolor visade det sig att förskollärarna ansåg att det var viktigt att det var 
barnens tankar kring deras arbeten som skulle dokumenteras i portfolion och inte 
förskollärarnas. En förskollärare tog upp att det är barnens intressen och personlighet som 
ska synliggöras i portfolion. Förskollärarnas tankar stämmer bra överens med det som Krok 
och Lindewald (2003) tar upp då de poängterar att varje barns portfolio är individuell och 
ska spegla det enskilda barnets intressen, lärande och utveckling. Vi menar också att det är 
viktigt att portfolion är individuell och att samtliga portfolio med fördel inte behöver se 
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likadana ut. Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) menar att för att barn ska 
reflektera och samtala om saker och ting krävs det att barnen är intresserade och engagerade 
av innehållet. För att möjligheten till samtal med barnet kring deras portfolio ska bli av 
menar vi utöver tiden att det också är betydelsefullt att innehållet i portfolion speglar barnets 
intressen.  
 
Samtliga förskollärare i studien nämner att de använder pärmar till att förvara barnens 
portfolio i. På de flesta förskolor hade förskollärarna även valt att placera barnets namn samt 
ett fotografi av barnet på portfoliopärmens rygg. Krok och Lindewald (2003) menar att det 
är en fördel att på ryggen av portfoliopärmen placera ett foto samt barnets namn för att 
barnet enklare ska kunna hitta sin portfolio. Genom att placera kort på portfoliopärmens 
rygg anser vi att det leder till att barnen blir mer nyfikna och intresserade av att ta ner sin 
portfolio tillskillnad mot om det bara hade stått likadana pärmar i en hylla. Detta gäller 
främst de små barnen som kanske inte riktigt vet vad en portfolio är för någonting. Vi menar 
då att de kan då de ser kortet på sig själva bli nyfikna på att titta i portfoliopärmen.  
 
Flera förskollärare verkar ha läst och utgått från boken Krok och Lindewald (2003) Portfolio 
i förskolan då de arbetat fram och utformat portfolion. Förskollärarna nämner att de 
använder sig av flikarna: Jag, Jag kan, Familj och Kompisar, Vad vi gör och Jag tycker. 
Många gånger upplevde förskollärarna dessa flikar som bra men ibland kunde de även bli 
osäkra på under vilken flik de skulle placera barnens material eftersom materialet kunde 
passa under flera av flikarna. Flikarna kan vara bra att ha som mall att utgå ifrån då arbetet 
med portfolio ska startas upp. Eftersom flera av förskollärarna kände sig osäkra på vart de 
skulle placera materialet kände vi att de kanske kunde valt bort någon flik eller skrivit om 
den själva. Förskollärarna var lite låsta av dessa flikar och vi förstod inte riktigt varför.  
 
I studien framkom det att flera förskolor arbetar med liknande moment i sitt portfolioarbete 
såsom exempelvis självporträtt, första teckningen, barnets namnteckning och så vidare. Det 
är viktigt att kontinuerligt under varje termin följa upp dessa moment för att barnen tydligt 
ska kunna se hur de utvecklas inom exempelvis sitt sätt att rita och skriva. Vi menar precis 
som Krok och Lindewald (2003) att barnens olika utvecklingsområden bör samlas i 
kronologisk ordning för att barnet tydligare ska kunna se sin utveckling. Detta var dock 
något som inte skedde på alla förskolor. Det här kan ha berott på tidsbrist eftersom flera 
förskollärare i studien hade en önskan och ett stort intresse över att arbeta mer med 
portfolio.  
 
Det var även flera förskolor som hade med intervjuer i portfolion som exempelvis handlade 
om vad barnen tyckte var roligt på förskolan samt vad de längtade efter att lära sig. Enligt 
läroplanen för förskolan (1998, reviderad 2010) ska den pedagogiska verksamheten utgå 
från barnens intressen och behov. Vi anser därför att dessa intervjuer är ett utmärkt sätt för 
att ta reda på vad barnen har för intressen samt vad de vill lära sig mer om. Pramling 
Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) menar att då läraren intresserar sig för vad barnen 
har för intressen, hur de tänker samt hur de uppfattar saker och ting får barnen en känsla av 
att deras tankar och intressen är betydelsefulla. De menar vidare att detta kan leda till en 
bättre självkänsla hos barnen.  
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Flera förskollärare i studien poängterar att de önskar att de hade mer tid till att arbeta med 
portfolio. Krok och Lindewald (2003) tar upp att det ibland kan vara svårt att få tid till 
portfolioarbete på förskolan. Två förskollärare nämner att de önskar att de hade tid till att 
sitta ner med barnen och låta barnen själva få kommentera sina arbeten. Vi anser att det är 
betydelsefullt att i arbetslaget planera för hur tid ska kunna avsättas för portfolioarbete. 
Precis som Krok och Lindewald (2003) tar upp kan en årsplan underlätta för att planera in 
arbetet med portfolio i verksamheten.  
 
Några förskollärare i studien nämner att det i arbetslaget finns olika mycket kunskap om 
portfolioarbete och att det hänger ihop med kunskaperna inom teknik. Vi menar att det är 
viktigt att se till så att alla i arbetslaget har kunskap om portfolioarbete för att undvika att 
arbetet med portfolio enbart läggs på vissa personer i arbetslaget.  

Portfolion i ett sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij (1934/2001) menar att alla människor har utvecklingsnivåer och den nivå som 
individen befinner sig på i detta skede är den individen själv kan nå med sina egna 
kunskaper. För att komma vidare i sin utveckling menar Vygotskij att individen söker efter 
sin närmsta zon för utveckling alltså den proximala utvecklingszonen vilket endast kan 
uppnås i interaktion med någon/några andra. I studien framgår det tydligt i respondenternas 
svar att de anser att portfolion kan bidra till att förskollärarna lättare kan se vart varje barn 
befinner sig i sin utveckling. En respondent i studien tar även upp att förskollärare kan 
planera verksamheten utefter var barnet befinner sig i för nivå i sin utveckling. Enligt Seitz 
och Bartholomew (2008) är portfolion ett bra hjälpmedel för att enklare kunna se och förstå 
barns lärande och utveckling. De menar vidare att genom att förskolläraren har ett tydligt 
syfte över vad man vill uppnå genom att arbeta med portfolio kan portfolion bli ett bra 
hjälpmedel för att se och förstå barn och deras utvecklingsnivå.  Ellmin (2003) menar att 
portfolion hjälper läraren att se vart barnet befinner sig i sin kunskapsutveckling det vill säga 
barnets proximala utvecklingszon, och på så sätt vet hur man ska stimulera barnet vidare och 
stötta barnet för att det ska kunna nå den möjliga utvecklingszonen. I likhet med Seitz och 
Bartholomew samt med Ellmin anser vi att portfolion kan användas på så sätt att 
förskollärarna kan se vart barnen befinner sig i sin utveckling, detta kräver dock att 
dokumentationen kring barnens utveckling görs kontinuerligt så utvecklingen går att följa.  
 
Respondenterna menar även att då de får syn på var barnen befinner sig i sin utveckling så 
planerar de verksamheten efter det. Vissa av respondenterna menade även att de genom 
barnens portfolio tog reda på barnens intressen då de planerade verksamheten. En av 
respondenterna i studien poängterade vikten av att förskollärare är lyhörda för vad barnen är 
intresserade av och vad de vill veta mer om. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att 
genom dokumentation kan förskollärarna ta reda på vad barnen är intresserade av att lära sig 
och på så vis kan förskollärarna skapa situationer för lärande som utmanar barnen samt 
fångar deras intresse. Åberg och Lenz Taguchi poängterar att planeringar av förskolans 
verksamhet ofta fokuserar på förskollärarnas tankar och idéer. Genom att dokumentera i 
verksamheten menar de att planeringen istället innebär reflektioner kring det dokumenterade 
och då utgår planeringen istället från barnens handlande och tankar. Vi anser att portfolion 
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kan bidra till att förskollärarna kan få syn på vad barnen har för intressen men då krävs det 
dock att planeringen av hur portfolion är uppbyggd inte är för strikt utan varieras utefter 
varje barn. Att förskollärare sedan kan använda den informationen av barnens intressen från 
portfolio i planeringen av sin verksamhet är enligt oss av stor betydelse för verksamhetens 
utveckling men även av stor betydelse då varje förskola ska följa förskolans läroplan som 
menar att planeringen och utformningen av den pedagogiska verksamheten ska utgå från 
barnens intressen och behov. (Lpfö98, reviderad 2010)  
 
Flera av förskollärarna i vår studie uttrycker att de är ovanligt att de som förskollärare 
samspelar med barnen kring deras portfolio. Detta är något som enligt oss bör förekomma på 
så vis att barnen kan lära sig nya saker och utvecklas med hjälp av en vuxen. Enligt 
Vygotskijs (1934/2001) teori om det sociokulturella perspektivet förändras lärandets 
förutsättningar utifrån det sociala samspelet. Vygotskij menar att barn genom samarbete kan 
utveckla sina kunskaper genom att gå från det de redan kan till det som de ännu inte kan 
genom socialt samspel med andra människor. 
 
Vad som dock var vanligare på förskolorna enligt respondenterna i denna studie var att 
barnen samspelade med varandra kring portfolion. Flera av förskollärarna nämnde att 
portfolion kan bidra till ett socialt samspel mellan barnen där diskussioner kring vad barnen 
har gjort och vad de har lärt sig uppkom. Vad som även framkom var att detta samspel 
skedde på de förskolor där portfolion fanns tillgängliga för barnen. Krok och Lindewald 
(2003) poängterar att portfoliopärmarna alltid bör står framme i barnens höjd så att barnen 
själva kan plocka fram den när de vill titta i den. Det är enligt Krok och Lindewald 
betydelsefullt eftersom portfolion tillhör barnet men även för att barn ofta är stolta över sin 
portfolio och tycker att det är roligt att visa den för andra. De menar vidare att då barnet är 
yngre ska det finnas en förskollärare som hjälper till att välja ut material samt att samtala 
och reflektera kring innehållet. 
 
Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003) ses barn numera som kompetenta och att 
dessa kompetenser som barnet har, utvecklas i ett socialt samspel med andra. Benn (2003) 
poängterar att lärandet är en social process där barn lär av varandra genom att samspela och 
iaktta varandra. I likhet med Benn anser vi barn lär med och av varandra vilket är viktigt att 
uppmärksamma i förskolan bland annat med tanke på att det i förskolans läroplan står att det 
är samspelet mellan barn och vuxen samt mellan barn och barn som ligger till grund för 
lärandet. (Lpfö98, reviderad 2010) 
 
En av förskollärarna uttryckte en osäkerhet om barnen lärde sig något på att samspela med 
andra kring portfolion. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98, reviderad 2010) tillägnar sig 
barn kunskaper genom socialt samspel, lek, skapande och utforskande. Lpfö98 menar vidare 
att barn tillägnar sig även kunskaper genom att samtala, iaktta och reflektera. Benn (2003) 
lyfter betydelsen av att ta tillvara på de diskussioner som uppstår mellan barnen på 
förskolan. Då en intressant diskussion mellan barnen uppstår är det viktigt att spinna vidare 
på det och lägga sin planering åt sidan menar Benn. Detta är något som vi är överens med 
Benn om, att det är viktigt att ta tillvara på situationer som uppstår på så vis att planeringen 
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av verksamheten ska ske utefter vad barnen har för tankar, funderingar och intressen. På så 
vis kan förskolläraren skapa en lärandesituation i samspelet mellan barn.   
 
Förskollärarna i studien menar att de äldre barnen på förskolan får vara delaktiga till viss del 
i val av innehåll i sin portfolio. Förskollärarna bestämmer dock över de små barnens 
portfolio eftersom de är för små för att kunna bestämma själva. Moreau och Wiklund (1999) 
i Förskoletidningen (1999) menar att då ett barn känner att han/hon äger sin portfolio ökar 
barnets självkänsla då han eller hon får visa och berätta om den för föräldrar, kamrater och 
pedagoger.  
 
Krok och Lindewald (2003) uppmuntrar till barnens större inflytande över sin egen 
portfolio. De menar vidare att det är viktigt att portfolion tillhör barnet samt att det är barnet 
som ska välja ut och samla in alster till sin portfolio. De menar även att då barnet är yngre 
ska det finnas en förskollärare som hjälper till att välja ut material samt att samtala och 
reflektera kring innehållet. Vi anser att det är betydelsefullt att göra barnen delaktiga i 
utformandet av sin egen portfolio. Vi menar dock att eftersom förskolläraren vet vad syftet 
med portfolion är, vilket är att barnen tydligt ska kunna se sitt lärande och sin utveckling är 
det viktigt att förskolläraren är med och styr lite över innehållet i portfolion. Detta är 
någonting som förskollärarna i vår studie också är överens om. Seitz och Bartholomew 
(2008) menar att det är betydelsefullt att vara medveten om att allt inte bör tas med i en 
portfolio utan material som visar på barns utveckling och lärande är att prioritera.  
 
I studien framkom det att portfolion på vissa förskolor fanns placerad i barnens höjd medan 
den på en del andra förskolor fanns placerad högt upp på en hylla. Det var vanligast att 
portfolion var placerad högt upp på småbarnsavdelningar eftersom förskollärarna där var 
rädda för att barnen annars skulle göra sönder materialet. Ellmin (1999) menar att portfolio 
bör förvaras i barnens höjd eftersom den är till för att bläddras i och dela med andra. Det är 
dock viktigt att vara medveten om att portfolion är personlig och att den som äger portfolion 
får bestämma över vem som ska få titta i den.  
 
Flera av förskollärarna i studien har tagit upp att barnen kan se hur de växer och utvecklas så 
som kroppslig utveckling, agerande, språk-, skrift- och skapandeutveckling med hjälp av 
portfolion. Två förskollärare nämner att de använder sig av intervjuer i samband med 
temaarbete på förskolan. De intervjuar barnen innan de börjar arbeta med temat för att ta 
reda på vad barnen har för förkunskaper. Förskollärarna intervjuar sedan barnen igen då de 
arbetat färdigt med temat för att ta reda på vad barnen har lärt sig. Intervjuerna sätts sedan in 
i portfolion då barnen kan titta tillbaka på dem och jämföra vad de kunde då och vad de kan 
nu. Ellmin och Ellmin (2003) menar att genom att använda portfolio kan pedagogen få syn 
på vart barnet befinner sig i sin kunskapsutveckling.  
 
Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) poängterar vikten av att förskolläraren tar 
tillvara på barnens idéer och tankar. De menar vidare att barns olika idéer och tankar om 
samma sak exempelvis vid temaarbete får komma till uttryck genom att de får måla, skriva, 
samtala och dramatisera. Enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson kan 
förskolläraren intervjua barnen vid olika tillfällen om ett specifikt innehåll exempelvis vid 
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temaarbete. Detta för att kunna se hur barnens kunskaper kring temat förändras under 
arbetets gång. Krok och Lindewald (2003) menar att barnen blir medvetna om sitt eget 
lärande genom att de konkret kan se och reflektera över sin egen utveckling med hjälp av 
portfolion. De menar även att portfolioarbetet kan bidra till att barnen får en känsla av att 
deras intressen och de dem gör är viktigt vilket i sin tur kan stärka deras självkänsla. Två 
förskollärare i studien uttrycker att då barnen och förskolläraren ser att barnet utvecklas och 
lär sig nya saker stärks barnets självförtroende. Flera förskollärare menar att portfolion kan 
bidra till att barnen känner sig stolta över vad de gjort samt vad de har lärt sig.  

DIDAKTISKA KONSEKVENSER 

I studien framkom det att förskollärarna upplever att tiden inte räcker till för att arbeta med 
portfolio så mycket som de hade velat. Det kan vara en fördel att som förskollärare alltid 
bära med sig ett anteckningsblock och en kamera för att på så sätt kunna 
anteckna/fotografera olika moment i barns lärprocess för att sedan placera in i barnets 
portfolio. Portfolion kan underlätta i förskollärarens planering vid exempelvis 
utvecklingssamtal och temaarbete. Då förskollärarna ska planera för temaarbete kan de 
använda barnens portfolio för att ta reda på barnens intressen och kunskaper och då välja 
tema utefter detta. Genom detta arbetssätt kan förskollärarna spara värdefull tid som de 
sedan kan lägga på portfolioarbete. Portfolion kan bli ett hjälpmedel för att se tillbaka på 
barnets utveckling, tankar och intressen. Om detta inte finns dokumenterat så är det lätt att 
det glöms bort men genom portfolion kan förskolläraren, barnet och föräldrarna tydligt se 
tillbaka på vad barnet har gjort.  
 
Det är viktigt att alla förskollärare i arbetslaget har samma förståelse för syftet med 
portfolioarbete för att det ska bli så optimalt som möjligt. Om alla förskollärare får 
kompetensutveckling kring portfolioarbete kan det leda till ett ökat intresse samt att det kan 
leda till en ökad förståelse för portfolions fördelar i verksamheten. Då alla i arbetslaget är 
införstådda med syftet kring portfolio samt dess fördelar kan det leda till att portfolioarbetet 
inte ses som en belastning utan istället som ett hjälpmedel i verksamheten.  
 
Genom att alla i arbetslaget är medvetna om syftet med portfolion leder det till att det blir ett 
medvetet samlande istället för ett samlande utan mening. Då alla i arbetslaget är medvetna 
om syftet, vilket bland annat är att barnet genom portfolion tydligt ska kunna se sitt lärande 
och sin utveckling, blir portfolion ett bra hjälpmedel för att synliggöra det för barnen. Det 
krävs dock att pedagogen sitter ner tillsammans med barnet och gör barnet uppmärksam på 
sin utveckling och läroprocess. Exempelvis kan förskollärarna sitta ner med en liten grupp 
barn och eventuellt låta barnen få berätta om innehållet i portfolion för kamrater och 
pedagog. Detta för att barnen ska bli medvetna om vad de har gjort och på så sätt bli stärkta i 
sin självkänsla men även för att det sociala samspelet kring portfolion främjar barnens 
kunskaper.  

METODDISKUSSION 

Vi använde oss av intervjuer där vi utgick mestadels från öppna frågor för att intervjun 
skulle bli mer som ett samtal där vi inte ville styra för mycket. I vår studie valde vi att 
använda oss av kvalitativ innehållsanalys för att vi ansåg att metoden passade vårt syfte. 
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Detta på så vis att vi ville förstå hur arbetet med portfolio på förskolor sker genom att 
förskollärarna själva fick förklara detta.   
 
Då vi genomförde våra intervjuer använde vi oss av bandspelare. Kihlström (2007) menar 
att det är en fördel att använda bandspelare vid intervjuer. Detta är ett sätt för att inte missa 
något som respondenten säger samt för att upptäcka om ledande frågor har ställts av den 
som intervjuar. Vi upplevde att det var betydelsefullt för oss att spela in våra intervjuer 
eftersom materialet blev omfattande. Om vi inte hade bandat våra intervjuer hade 
förmodligen stora delar av materialet gått förlorat. Vi ansåg att då vi spelade in intervjuerna 
hade vi enklare att koncentrera oss på samtalet med respondenten istället för att lägga fokus 
på att anteckna. Nackdelen med att använda bandspelare var dock att det tog lång tid och var 
krävande. Vi anser att pilotintervjuerna som vi genomförde var viktiga för oss då vi anser att 
det förbättrade vårt sätt att intervjua.  
 
Det är inte många av förskollärarna i vår studie som uttrycker specifikt vad barnen lär sig 
genom portfolion, vilket kan bero på att vi inte frågade om det i intervjuerna. Under 
analysen av intervjuerna upptäckte vi att vi hade kunnat ställa fler följdfrågor kring detta för 
att få respondenterna att utveckla svaren mer.  

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Då vi har genomfört den här studien har vi börjat fundera över andra undersökningsområden 
som skulle vara intressanta att studera. I vår studie har vi fått kunskap om att portfolion ska 
för föräldrar, barn och förskollärare synliggöra barnets enskilda utveckling och lärande. Vi 
anser att det hade varit intressant att intervjua barnen om hur de ser på sin portfolio. Det 
skulle vara intressant att ta reda på om barnen själva är medvetna om sin utveckling och sitt 
lärande. Vi anser även att det skulle vara intressant att observera samspelet som 
förskollärarna i studien säger uppstår kring barnens portfolio på förskolan.  
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                                                 BILAGA 1 
 

Missivbrev 
 
 

Examensarbete om portfolion i förskolan 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser till lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass på 
högskolan i Borås. Vi läser vår sista termin och ska nu under vårterminen genomföra vårt 
examensarbete. Genom vårt examensarbete vill vi ta reda på vad syftet med att använda 
portfolio i förskolan är, samt vilken funktion portfolion har. Vi är nu intresserade av att få 
kunskap om hur ni arbetar med portfolio på er förskola. Vi kommer att använda oss av 
intervjuer i vårt arbete och har då en önskan om att få komma och intervjua dig som 
förskolelärare.  
 
Vi kommer att följa de forskningsetiska regler som är utgivna av Vetenskapsrådet då vi 
genomför intervjuerna. Vilket innebär att ni kommer att få information om studien, ni är 
identitetsskyddade samt förskolan ni arbetar på. Materialet som blir av intervjuerna kommer 
endast att användas till den gällande studien och det är frivilligt för er att medverka.  
 
Vi är tacksamma om ni vill hjälpa oss genom att medverka. Detta med förhoppning om att 
det leder till att vi kommer att utvecklas i vår yrkesroll som blivande förskollärare.    
 
Vi hör av oss under v. 11. Om du har frågor kontakta oss då på mail eller telefon.  
 
Lina Jiveland  Tel: xxxxxxxxxx Mail: Sxxxxxx@utb.hb.se 
Madelene Sinik Tel: xxxxxxxxxx Mail: Sxxxxxx@utb.hb.se 
 
Tack på förhand!  
Hälsningar Madelene Sinik och Lina Jiveland. 
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BILAGA 2 

 

Intervjufrågor 
 

• Hur gamla är barnen på den avdelning som du arbetar på? 

• Kan du berätta om hur du arbetar med portfolio på din förskola? 
• Varför har du valt att arbeta på det sättet?  
• Har du valt bort något annat sätt till förmån för det nuvarande? 
• Hur ser portfolion ut hos er? 
• Vad anser du är syftet med portfolio? 
• Vad vill du uppnå genom arbete med portfolio? 
• Kan portfolion användas som hjälpmedel i något sammanhang? När? Hur? 
• Vad innebär portfolion i den pedagogiska verksamheten för dig? 
• Vart finns portfolion placerad på er förskola? 
• Vem bestämmer över portfolion och varför? 

 
 


