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Sammanfattning  
Syftet med uppsatsen är att belysa hur pedagoger i förskolan resonerar kring användningen av portfolio i den 

praktiska verksamheten. Syftet är även att analysera vilken funktion berörda pedagoger anser att portfolion har. 

I studien har vi använt oss av kvalitativ undersökning genom enkäter. Vi har utfört studien bland frivilliga 

förskolor som arbetar med portfolio. I uppsatsens bakgrund behandlas litteratur som beskriver hur pedagoger 

kan arbeta med portfolio, det vill säga sådant som rör portfolions syfte, innehåll, verktyg och arbetssätt. I 

avsnittet tidigare forskning och aktuell litteratur presenteras forskning som knyter an till dokumentation, lärande 

och samspel vilka kan ses som grundläggande byggstenar i förskolans arbete med portfolio. I teoridelen belyses 

Vygotskijs, Piagets och Deweys teorier om lärande. I resultatdelen har vi använt oss av tidigare forskning och 

aktuell litteratur, samt lärandeteorier för att kunna analysera och jämföra våra enkätsvar om förutsättningarna 

för arbetet med portfolio, organisering av portfolioarbetet, portfolions form och innehåll samt för- och 

nackdelar i arbetet med portfolio. Analysen visar att förutsättningarna för att arbeta med portfolio genomsyrar 

nästan allt som pedagogerna pratar om och ute i verksamheten har de olika förutsättningar.  
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1. Inledning 
Vi kommer i den här uppsatsen att skriva om hur pedagoger arbetar med portfolio i förskolan. 

Under utbildningen till lärare har vi endast nosat på ämnet och detta har väckt en nyfikenhet 

hos oss. I dagens förskola är portfolio ett aktuellt ämne och därför vill vi synliggöra 

pedagogernas tankar och erfarenheter kring portfolioarbetet. En av oss har erfarenhet kring 

arbetet med portfolio sedan en tid tillbaka och ett intresse väcktes hos henne vid en 

föreläsning och den ledde till flera års arbete med portfolio i förskolan. Men även att vi delar 

detta intresse som arbetssätt och det ligger till grund för vår studie.   
 

Portfolioarbetet bygger på dokumentation, som synliggör barnet på förskolan. Dokumentation 

är något som förespråkas inom Reggio Emilia filosofin. Genom dokumentationen får föräldrar 

insyn i verksamheten och får en bild av barnets vardag på förskolan. Genom den insamlade 

dokumentationen i portfoliopärmar ser pedagogen barnet men även att pedaggogens arbete 

synliggörs. I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) finns inga 

riktlinjer för hur pedagogen ska gå till väga i arbetet med portfolio. Vi vill undersöka hur 

pedagoger i förskolan förhåller sig till detta. Vilka ramar har de och hur har de arbetat fram 

portfolions ramar? Vi vill med vår studie veta vad portfolion används till och hur pedagogerna 

arbetar med den. Vidare vill vi även peka på att i dagens förskola är det ett aktuellt fenomen.  

 

I litteratursökningen av vad som skrivits om portfolio fann vi en intressant aspekt och det var 

att det inte finns så mycket forskat om portfolio. Detta fick oss att vidga perspektivet och en 

insikt om att forskning behövs inom ämnet. I Portfolio för professionell utveckling – att leda 

sig själv och andra (Ellmin & Ellmin Cederholm 2006) har författarna beaktat Nona Lyons 

reflektioner angående portfolio. Hon är lärare vid ett universitet i U.S.A. och hon betonar att 

mer forskning om portfolio behövs för att synliggöra arbetsmetoden och därigenom se 

konsekvenserna av arbetet med portfolio.  

 

Vi gör en kvalitativ undersökning med enkäter, därför att vi vill nå ut till många pedagoger 

och få utförliga svar. I denna studie använder vi oss av begreppet barnet, det är barnet som 

står i fokus när det gäller arbetet med portfolio. Det är vem barnet är mellan pärmarna som 

ska synliggöras.  
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att belysa hur pedagoger i förskolan resonerar kring användningen av 

portfolio i den praktiska verksamheten. Syftet är vidare att analysera vilken funktion berörda 

pedagoger anser att portfolion har, samt barnets delaktighet. Studien bygger på kvalitativa 

enkäter genomförda i en stad belägen i mellansverige, under våren 2008.  

 

Syftet har konkretiserats utifrån följande frågeställningar: 

1. Hur ser förutsättningarna ut för att arbeta med portfolio i verksamheten, enligt de 

tillfrågade pedagogerna? 

2. Hur organiseras arbetet med portfolion? 

3. Hur är portfolion upplagd till form och innehåll? 

4. Vilka för- och nackdelar anser pedagogerna att portfolion har som pedagogiskt 

verktyg? 
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3. Bakgrund 
För att teckna en bakgrund till användningen av portfolio i förskolan har vi valt att 

inledningsvis beskriva hur portfolio kan definieras. I vår bakgrund kommer vi även att gå 

igenom historik, portfolions syfte, portfolions innehåll och portfolion som pedagogiskt 

verktyg. 

 

3.1 Portfolio - en definition  
Ordet portfolio kommer från ordet portare som betyder bära och folium som betyder blad eller 

papper. Det internationella ordet för portfolio är portfölj och den kan vara en mapp eller en 

pärm (Ellmin, 1999 & Bern, Frööjd, Thorén 2001). Enligt psykologen Roger Ellmin som är 

en framträdande förespråkare inom området portfolio, definieras portfolio enligt följande; ”En 

portfolio personifierar eleven, berättar något viktigt om sin skapare, gör honom eller henne 

sedd, hörd och bekräftad” (Ellmin, 1999). Portfolion kan även beskrivas enligt följande; 

- kan sägas ha ett specifikt syfte 

- utvecklas och bearbetas för en viss målgrupp 

- den innehåller reflektion, ett bevis på vad barnet har gjort och lärt sig 

- det positiva lyfts fram och synliggör barnet och dess utveckling 

( Ellmin & Ellmin-Cederholm 2006) 

 

3.2 Historik 
Pedagogerna Kerstin Bern, Dana Frööjd och Bellita Thoren (2001) berättar i sin bok 

Portföljmetodikens möjligheter i förskolan och skolan om historiken kring portfolion. Sedan 

länge har modeller, hantverkare, konstnärer och artister använt sig av portfoliometoden när 

det gäller att samla sina alster för att på det sättet åskådliggöra sig själva. I mitten av 1980-

talet började man i England, USA och Nya Zeeland att använda sig av portfolio då de 

utvecklade skolreformen. Portfolion blev ett hjälpmedel för lärarna och även ett sätt att se 

individen. Under 1990-talet blev portfoliometoden känd i Sverige. De mest framträdande 

förespråkarna för metoden är psykologen Roger Ellmin och universitetsadjunkten och 

pedagogen Lennart Josefsson. De blev inspirerade av pedagogen Ian S. Fox som är rektor på 

Bucklands Beach Intermediate School i Auckland, Nya Zeeland och hans portföljfilosofi. 

Med denna filosofi innebär det att pedagogerna stöttar barnet och ger det vägledning. Men det 

innebär även att pedagogen behöver höja sin kompetens och få stöd i arbetet med portfolio 

(Bern, Frööjd & Thoren, 2001).    
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Samtidigt anses Reggio Emiliafilosofin ha inspirerat en mängd pedagoger i Sverige. Professor 

Lesley Abbot och lektor Cathy Nutbrown (2005) är redaktörer för boken Erfarenheter från 

förskolan i Reggio Emilia. De har sammanställt brittiska förskollärares erfarenheter och 

upplevelser under ett besök i Italien. Reggio Emilia grundades av professor Loris Malaguzzi i 

mitten på 1940-talet, i staden Reggio Emilia. Det var en kommunal förskoleverksamhet och 

dess pedagogiska inriktning eller filosofi som den också benämns, är att portfolion synliggör 

barnet och skapar en interaktion mellan människor. Detta anses leda till att pedagogerna tar 

tillvara på barnets intresse och att det samtidigt krävs att de är lyhörda. Föräldrarnas roll i 

verksamheten ses som mycket viktig, då de står för sin roll i lärandet och förskolan står för sin 

och genom dokumentation får föräldrarna inblick i förskolan. Inom Reggio Emilia anser man 

att miljön är den tredje pedagogen, den är minst lika viktig som en pedagog och det kan 

påverka dokumentationsarbetet. Inom Reggio Emilia har man trettio års erfarenhet av 

pedagogisk dokumentation och framhåller att denna metod fungerar som en hjälp att lyssna av 

barnen. 

 

Inom lärarhögskolan finns inspiration till Reggio Emilia, då det gäller deras syn på 

dokumentation och att synliggöra lärprocesserna. Christina Wehner-Godée (2006) har skrivit 

boken Att fånga lärandet – Pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier hon är 

lärare i metodik och pedagogik på lärarhögskolan i Stockholm. Hon har låtit sina studenter 

inom utbildningarna använda sig av portfoliometoden som verktyg. Studenterna anses då 

kunna se sina egna lärprocesser.  

  

3.3 Portfolions syfte 
Förskolechefen Göran Krok och utvecklingschefen Maria Lindewald (2005) har skrivit boken 

Portfolio i förskolan - att komma igång och de anser att portfolion är till för barnet, 

pedagogerna och föräldrarna. Inom förskolan har det länge sparats alster tillverkade av 

barnet i pärmar eller mappar, som det sedan fått med sig hem efter avslutad termin. 

Socionomen Birgitta Ellmin och personalvetaren Ulrika Ellmin-Cederholm (2006) menar att i  

arbetet med portfolio medvetandegör barnet sitt eget lärande genom delaktighet, ansvar och 

genom att lära sig förmågan att reflektera över vad det faktiskt lär. I och med att barnet får 

vara med och reflektera anses det lära sig att tänka djupare och det i sin tur leder till nya 

tankar och frågor. Vi tolkar det som att reflektionen blir till en sammanlänkad kedja av 
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insikter för barnet. Bern, Frööjd och Thoren (2001) menar att barnet får nya sätt att tänka och 

detta leder till en ny förståelse och nyfikenhet till att lära mer. Självförtroendet anses då växa 

och detta lägger grund för det livslånga lärandet. 

    

En av portfolions grundstenar är att den ska vara ett samlärande mellan pedagogen och barnet, 

det vill säga att portfolion är ett sätt för barnet och pedagogen att verka i en social interaktion 

(Ellmin & Ellmin-Cederholm, 2006). I en rapport från Skolverket (2002) berättas det om 

barnets delaktighet i portfolion. I denna rapport framhålls vikten av att barnet får vara med 

och välja vad det vill ha med i portfolion. I och med att barnet är delaktigt känner det sig som 

stolt ägare till portfolion, vilken det visar för sina föräldrar och andra i sin omgivning. Krok 

och Lindewald (2005) framhåller vikten av att portfolion blir ett minne från förskoletiden men 

även att den kan följa barnet vidare till förskoleklass.  

 

Enligt makarna Birgitta Ellmin och Roger Ellmin (2003) gäller det att ha ett positivt 

förhållningssätt i arbetet med portfolion. Dagens syn på barnet är att det är kompetent, det vill 

säga att man ska se barnet här och nu och se vad det kan och att det ska finnas en tro på 

barnets förmåga (Bern, Frööjd & Thoren, 2001). I samspelet med barnet anses pedagogen få 

bättre möjligheter att följa barnets utveckling och lärande. De kan även uppmärksamma 

barnets olika inlärningsstrategier, vilket är olika sätt att lära. I arbetet synliggörs barnet genom 

dokumentation. Då kan pedagogen se vad barnet är intresserat av och arbeta vidare med detta 

(Krok & Lindewald, 2005). I boken Portföljmetodikens möjligheter i förskolan och skolan 

hänvisar pedagogerna Bern, Frööjd och Thoren (2001) till Läroplan för förskolan, Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 2006) därför att författarna anser att läroplanen är ett komplement 

till portfolioarbetet och i Bern, Frööjd och Thoren (2001)står det följande: 

 
Förskolans verksamhet skall planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i  

förhållande till de uppställda målen i läroplanen. Det är angeläget att metoder för 

utvärdering utvecklas (s.45). 

 

Bern, Frööjd och Thoren (2001) anser vidare att i portfoliometoden skapas det möjligheter att 

se verksamhetens kvalité. Förskolans uppdrag bygger på Läroplan för förskolan, Lpfö 98 

(Utbildningsdepartementet, 2006) och dess uppnåendemål och de är grunden för planering i 

verksamheten och där kan portfolion bli en naturlig del.  
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I utvecklingssamtalet är portfolion uppmärksammad som ett utmärkt redskap för att beskriva 

det individuella barnet. Den ger information om barnets erfarenheter på förskolan och vad 

barnet erövrat för kunskaper. I utvecklingssamtalet kan även föräldrarna få en inblick i 

verksamheten (Bern, Frööjd & Thoren, 2001). Föräldrarna kan även få vetskap om 

pedagogens arbete och detta kan leda till en bättre förståelse emellan båda parter (Krok & 

Lindewald, 2005). Skolledaren Agneta Zetterström (2006) skriver i boken IUP och 

skolutveckling – Individuella utvecklingsplaner som verktyg för skolans och förskolans 

förbättringsarbete att det finns svårigheter i arbetet med portfolio då inte alla pedagoger är 

lika engagerade, det kan finnas så kallade bakåtsträvare. Vi tolkar Zetterström som att det är 

viktigt i arbetet med portfolio att alla drar åt samma håll i arbetslaget, att alla är med och 

bestämmer från början hur det ska se ut och hur de ska gå tillväga. Ellmin och Ellmin-

Cederholm (2006) menar att i utvecklingsfasen av portfolio är det viktigt att ha stöd av 

ledningen, stödet kan vara i form av tid och resurser. I arbetet med portfolio krävs det mycket 

tid och engagemang tills pedagogerna har funnit ett fungerande arbetssätt. 

 

En introduktion i portfolioarbetet kan föräldrarna få vid första föräldramötet på hösten när 

barnet börjar förskolan, anser Bern, Frööjd och Thoren (2001). De menar vidare att det är en 

bra början på barnets förskoletid. Enligt Krok och Lindewald (2005) får föräldrarna i arbetet 

med portfolio en uppfattning om vad barnet kan och gör och att barnet får lära sig att tänka på 

andra sätt än familjens. Föräldrarna får kunskaper om sitt barn samtidigt som de kan 

medverka till att ge pedagogerna en bild av barnet i hemmet. Föräldrarna får en insyn i 

verksamheten och vad förskolans uppdrag är. De får också en inblick i förskolans läroplan 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) och en uppfattning om 

pedagogernas barnsyn och barnets lärandeprocesser.  

 

3.4 Portfolions innehåll 
Vid struktureringen av portfolion är det viktigt att tänka på att anpassa innehållet till barnet. 

Genom att dela upp i olika områden blir den mer övergripande och lättförståligt, menar 

Ellmin och Ellmin-Cederholm (2006). Portfolion kan innehålla följande delar som beskrivs i 

boken Portfolio i förskolan – Att komma igång av Krok och Lindewald (2005 s. 31).   

 

• Jag 

• Jag kan 
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• Familj och kompisar 

• Vad vi gör 

• Jag tycker 

 

Krok och Lindewald (2005) framhåller att portfolions utseende kan vara av olika   

karaktär. Den kan till exempel vara i en form av en pärm, en mapp, eller en kartong. Det kan  

även finnas en digital portfolio. 

 

3.5 Pedagogiska verktyg och arbetssätt 
Krok och Lindewald (2005) beskriver hur portfolio kan användas som ett pedagogiskt verktyg 

och ger följande exempel. När ett barn har gjort färdigt sitt självporträtt får barnet berätta för 

pedagogen om teckningen. Under tiden antecknar pedagogen barnets ord och tankar, detta kan 

ske med papper och penna eller bandspelare. Under processens gång kan pedagogen använda 

sig av digitalkamera och videokamera för att på ett ännu tydligare sätt dokumentera barnets 

lärprocess. Ellmin och Ellmin (2003) lyfter fram att ”för att bygga en bra portfolio krävs 

följande moment: insamling, urval, organisering, presentation och samtal” (s. 25).  

  

4. Tidigare forskning och aktuell litteratur 
Som visats i bakgrunden finns det i dag en mängd litteratur om portfoliometoden som riktar 

sig till yrkesverksamma pedagoger. Forskningen kring portfoliometoden är dock fortfarande 

relativt begränsad. Vi har sökt efter relevant litteratur i olika databaser som Libris, Eric och 

Academic Search Premier. Vi fann inga avhandlingar om portfolio och portfolio i förskolan. 

Vi utökade då sökområdet till reflektion, pedagogisk dokumentation, förskola och 

dokumentation och Reggio Emilia. Då fann vi avhandlingar och artiklar som angränsar till 

forskningsområdet. I Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) anses 

det att dokumentation, lärande och samspel är viktiga byggstenar för att synliggöra barnet. I 

vår presentation av tidigare forskning och aktuell litteratur, utgår vi från dessa byggstenar. 

 

4.1 Dokumentation 
I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att förskolan 

ska se till och synliggöra det enskilda barnet. Professor Ingrid Pramling Samuelsson och 

universitetslektor Sonja Sheridan (1999) är båda verksamma inom pedagogik och har skrivit 
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boken Lärandets grogrund. De menar att dokumentation ska vägleda pedagogerna i mötet 

med barnets lärande, de hävdar även att utvärderingsmetoderna bör rikta sig mot det enskilda 

barnet. I pedagogen Tarja Häikios (2007) avhandling Barns estetiska lärprocesser- atelierista 

i förskola och skola är syftet att genom intervjuer och bilddokumentation synliggöra barnets 

tankar, men även att ta del av Reggio Emilia filosofin. Hon menar att dokumentationen av 

barnet kan ske med verktyg som videokamera, digitalkamera, papper och penna, barnets alster 

och så vidare. Den insamlade dokumentationen kan vara en liknelse av en portfolio. Dessa 

verktyg hjälper pedagogen att fånga ögonblicket och få en förståelse för barnets lärprocess. 

Häikios anser att dokumentationens fokus ska läggas på barnet här och nu utan att pedagogen 

lägger in några egna värderingar. Detta kan pedagogen göra senare vid sammanställning av 

materialet, gärna i samråd med andra. Universitetslektor i pedagogik, Hillevi Lenz Taguchi 

(1997) har skrivit Varför pedagogisk dokumentation? Hon menar att det är viktigt att även 

pedagogerna reflekterar över sin roll i dokumentationen. Genom dokumentation av barnets 

lärprocesser kan även pedagogens roll synliggöras och utvecklas. Vidare anser Lenz Taguchi 

att genom dokumentation kan även förskolans förhållningssätt till barnet förändras, liksom 

verksamheten, där det annars är lätt att fastna i gamla mönster och rutiner.   

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att det är viktigt att väcka barnets intresse 

för verksamhetens innehåll och genom dokumentationen kan pedagogen lättare se barnets 

idéer och ta tillvara på dem. Pedagogen kan då vidareutveckla detta mot verksamhetens mål. 

Elisabeth Doverborg och Siv Anstett (2003) har skrivit i boken Förskolan - barns första skola 

där de påpekar att det är viktigt att gå ner på barnets nivå i arbetet med dokumentation, det vill 

säga att pedagogen bör sätta sig in i barnets strategier och tankar, för att kunna utmana barnet 

vidare. Pedagogikprofessor Eva Alerby (1998) skriver i avhandlingen Att fånga en tanke- En 

fenomenologisk studie av barns och ungdomars tänkande kring miljö att syftet med hennes 

studie är att få en djupare förståelse i hur barn och ungdomar reflekterar över begreppet miljö. 

Alerby har genomfört intervjuer (1995) och en teckningsstudie (1996) där hon anser att 

”genom att tolka en bild kläs dess innehåll i ord” (s.85). När barnet ser en bild och berättar om 

den så får bilden liv i form av ord. Om detta skriver även Doverborg och Anstett (2003) då de 

anser att om barnet får dokumentera ner sina tankar i form av teckningar, har pedagogerna en 

möjlighet att förstå barnets omvärld. Professorerna Gunilla Dahlberg, Alan Pence och Peter 

Moss (2002) har tillsammans skrivit boken Från kvalitet till meningsskapande. De menar att 

eftersom dokumentationen sparas, kan pedagogen och barnet gå tillbaka och titta på tidigare 

reflektioner och erfarenheter och därigenom kan det göra nya tolkningar. 
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Socionomen Ann-Marie Markström (2005) har skrivit avhandlingen Förskolan som 

normaliseringspraktik- en etnografisk studie. Studiens syfte är att försöka få förståelse för 

förskolan som institution. Markström poängterar att pedagogen kan använda sig av 

dokumentationen vid utvecklingssamtal, för att tillsammans med föräldrarna skapa en 

helhetsbild av barnet. Markström anser att dokumentationen är ett stöd för pedagogen i 

utvecklingssamtalet. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att om föräldrarna får 

ta del av dokumentationen och dess betydelse i verksamheten, får de en förståelse för vad 

barnet gör i förskolan. Då får föräldern en kunskap och en möjlighet till att påverka barnets 

situation i förskolan.  

 

En annan central aspekt är tiden i arbetet med dokumentation. Abbot och Nutbrown (2005) 

menar att det behövs mycket tid till att hinna förbereda, genomföra, sortera, diskutera  

och att reflektera i arbetslaget. I Skolverkets allmänna råd och kommentarer för kvalitet i 

förskolan (2005) står att det krävs stöd från den pedagogiska ledningen för att få tid till 

reflektion och för att kunna utvärdera verksamheten. Det behövs även kunskap för att 

vidareutveckla verksamheten, det kan ske genom kompetensutveckling. 

 

4.2 Lärande 
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Utbildningsdepartementet, 2006, s.4). 

Doverborg och Anstett (2003) hävdar att i dokumentationsprocessen får pedagogen en 

tillfredsställelse av att se barnets lärprocess och inse nyttan med att få tid till att dokumentera. 

I dokumentationsprocessen anses det av stor vikt att ha synen på dagens barn, som att det är 

kompetent och att barnet har en inneboende kraft till att lära. Pedagogen ser barnet för vem 

det är, vilka resurser barnet har och att det är aktivt i sitt eget lärande och att barnets 

möjligheter är i fokus och inte barnets brister. Pedagogen Katarina Grut (2005) är redaktör för 

boken Exemplet Reggio Emilia – pedagogik för demokrati och lokal utveckling där i beskrivs 

hur barnet får en ny förståelse för något som tidigare har varit känt för barnet, men som har 

fått en ny innebörd.  

 
Att synliggöra och öppna upp för en ny möjlig förståelse kan vara vanskligt – vem 

vet hur mottagaren reagerar. En ny värld öppnas. Aldrig mer som förr, förändringen 

är definitiv, åtminstone kan det tyckas så – tillsvidare. Tills vi vant oss och kanske 

inordnat det nya i det gamla. Med nya ögon förändras bilden av det bekanta som 
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plötsligt öppnat sig mot nya förstålelser – obehagliga eller spännande. De begrepp 

som tidigare verkade tillräckliga faller samma, blir otillräckliga och kanske till och 

med obrukbara. Hur kunde detta ske? Vad fick mig att se - vad fick mig att erövra 

en ny möjlig förståelse av den bekanta bilden av världen och av mig själv i denna 

värld?  (Dahlberg & Göthson 2005, s.70). 

 

Barnets lärande kan ses som att det är barnen själva som skapar en mening i erfarenheter, i 

relation med omvärlden. Pedagogen har ett stort ansvar att se till att miljön utmanar och 

stimulerar varje enskild individs lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Elisabeth 

Nordin-Hultman (2006) är barnpsykolog och har skrivit avhandlingen Pedagogiska miljöer 

och barns subjektskapande. Nordin-Hultmans avhandling har som syfte problematisera 

barnets lärandemiljöer. Hon diskuterar varför det är barnet som ska förändras och åtgärdas, 

istället för att man funderar på om det kan ha med miljön runtomkring att göra när problem 

uppstår. Hon menar vidare att pedagogen bör se till sammanhanget mellan teori och miljö. 

Nordin-Hultman framhåller att pedagogen bör se barnet i dess situation och miljö. Att miljön 

är lockande och inbjudande och främjar till lek, lärande och samspel. Pramling Samuelsson 

och Sheridan (1999) anser att en viktig aspekt är det rådande klimatet i verksamheten som 

sker i samspel mellan barnet, föräldrar och pedagoger.  

 

4.3 Samspel 
I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att ”förskolan 

skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta initiativ och som 

utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens” (s.6). Barnets lärande är individuellt 

och sker i samspel med andra. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar vidare att 

pedagogen inte ska utgå från några biologiska stadier, utan titta på var barnet befinner sig på 

sin individuella nivå. Författarna betonar även att språket och lärandet hör ihop och utvecklas 

i sociala sampel. Lotta Bjervås (2003) i Förskolan – barnets första skola skriver att i det 

sociala samspelet mellan pedagogen och barnet bör pedagogen se till både det kompetenta och 

det behövande barnet. Hon menar vidare att pedagogen inte får glömma bort det beroende och 

sårbara barnet i all denna tron på det kompetenta barnet. Författaren anser även att det 

kompetenta barnet tillsammans med vuxna forskar om världen, att de tillsammans besöker 

kunskapsäventyret. Siv Benn (2003) skriver i Förskolan – barnets första skola menar att 

pedagogen i samspel med barnet sätter sig in i dets livsvärld genom att utmana det till en 

reflektion som leder till nyfikenhet hos barnet. 
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5. Teoretiska infallsvinklar  
Vi har nu gått igenom tidigare forskning och aktuell litteratur kring arbetet med portfolio. Vi 

kommer här att gå vidare med teoretiska infallsvinklar för att på det viset koppla samman 

portfolion med barnets lärande. I detta avsnitt har vi valt att presentera Vygotskijs, Piagets 

och Deweys teorier om lärande. Intentionen är att koppla dess teorier till vad portfolio kan 

synliggöra om barnets lärande. 

     

5.1 Vygotskij  
Lev Vygotskij (1896-1934) är framträdande inom psykologin och pedagogikens utveckling. 

Vygotskijs första stora verk var Tänkande och språk som utgavs 1934 och som ännu idag är 

aktuell inom forskningen. Vygotskij anser att barnets historia ligger till grund för lärande och 

påverkas av de sociala och kulturella samspelet, det vill säga den sociokulturella teorin 

(Strandberg, 2006). Enligt Vygotskij (1934) så föds barnet socialt, genom att det redan från 

födelsen kan ha en icke verbal dialog. Allt eftersom barnet växer och utvecklas sker en 

övergång från yttre till inre tal som Vygotskij kallar det egocentriska talet, det vill säga det 

inre talet är tankarna och det yttre är språket. Det yttre och inre talet är sammankopplade och 

de tillsammans har ett komplext förhållande. ”Det yttre språket förvandlar tanke till ord och 

materialiserar tanken, så är det inre talet en process, där språket dunstar bort i tanken” (s.13).  

 

Vygotskij (1934) menar att om barnet inte får möjligheten till att kommunicera socialt så 

bildas varken språk eller tanke hos barnet. Psykologen Leif Strandberg (2006) har skrivit 

boken Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar där han beskriver att 

Vygotskij anser att det som barnet lär och gör tillsammans med andra, sker mellan huvudena, 

de lär tillsammans i det sociala samspelet. Pedagogen bör i sitt förhållningssätt till barnet 

använda sig av den närmaste utvecklingszonen, att gå ett steg högre än barnets förmåga för att 

på det sättet få en utmaning i lärandet (Vygotskij 1934). Med hjälp av artefakter eller verktyg, 

kan barnet få en helt annan förståelse, där både tanke och handling blir till en helhet. Till 

exempel om barnet har svårt att förstå hur mycket antalet tre är så kan artefakten vara en 

kulram. Barnet kan med hjälp av handen och tanken räkna tre kulor och får på så sätt 

synliggjort för sig själv vad tre kulor är (Strandberg 2006). Strandberg skriver att Vygotskij 

framhåller att det ska finnas olika rum för lärande. Det vill säga att barnet behöver olika 

perspektiv i vardagen genom teori och praktik. Till exempel genom att barnet går ut i skogen 
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och får se fågeln för att sedan se den i boken. Genom erfarenheter utvecklar barnen fantasi 

och får därigenom en ny verklighet. Vygotskij (1995) menar i boken Fantasi och kreativitet i 

barndomen att när barnet går ut i skogen och ser fågeln i verkligheten förstår barnet att den 

verkligen finns och att den lever och rör sig. 

 

5.2 Piaget 
Jean Piaget (1896-1980) var utvecklingspsykolog och pedagog (ne.se, 2008-02-18). 

Pedagogikprofessor Roger Säljö (2000) skriver i boken Lärande i praktiken att Piagets teori 

utgår från den kognitiva psykologin och en del av den kallas för konstruktivismen. Med det 

menas att det är synen på lärandet som står i fokus och tyngdpunkten ligger på att barnet inte 

är passivt utan att det skapar mening av det den uppfattar. När barnet konstruerar kunskap 

genom att manipulera och studera världen både begreppsligt och fysiskt, skapar barnet en bild 

av världen och ”i ett piagetanskt perspektiv är barnet i grunden egocentriskt” (s.66). Med 

detta menar Piaget att barnet skapar mening och innehåll från sin egen utgångspunkt. Att 

barnet får en förståelse av världen och detta får inte uppfattas som att barnet är självupptagen. 

Därför anser Piaget att det är viktigt för barnet att tillåtas vara aktiv i sitt eget lärande, att få 

vara nyfiken och upptäcka saker på egen hand och för att på det sättet få en ny insikt. Vuxna 

anses även störa barnet att våga vara spontant (Säljö, 2000).  

 

Vidare anser Piaget att när barnet utvecklas kognitivt innebär det att det sker i ett samspel och 

att det styrs av två skeenden: ackommodation och assimilation. Vid assimilation ser barnet det 

som redan finns och vid ackommodation så förändras barnets sätt att tänka. Piaget menar 

också att barnet genomgår fyra olika stadier i utvecklingen. Den teorin kallades för 

stadieteorin. Grundläggande för konstruktivismen är att barnet i situation med verklighet och 

teori upptäcker sambandet och när de fysiskt får känna på den och ser vad som händer, det är 

då kunskap uppstår (Säljö, 2000). 

 

5.3 Dewey 
Bengt- Erik Andersson (2001) som är professor i utvecklingspsykologi och pedagogik har 

skrivit boken Visionärerna där det står om John Dewey (1859-1952) som var både pedagog 

och filosof. Han ville söka det som var bra för samhället ur ett praktiskt perspektiv. 1896 

startade han en progressiv skola tillsammans med sin hustru, där är han ville förändra 

tankarna kring lärandet. Han ansåg att skolan hade två sidor, en psykologisk och en social 
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funktion. Universitetslektor Klas Roth har skrivit i boken John Dewey - om reflektivt lärande i 

skola och samhälle (Hartman, Roth & Rönnerström, 2003) där han förklarar Deweys tankar. 

Att barnet måste förstå vad det gör i lärandet, det måste finnas intresse för att skapa 

motivation och gärna men utgångspunkter från egna erfarenheter. 

 

Lektor Kent Hägglund (2003) skrev i artikeln Learning by doing att Deweys åsikt är att 

undervisningen inte skulle styras av läraren, utan det ska göras ramar med olika 

problemformuleringar där nyfikenheten skulle väckas hos barnet. Dewey ansåg också att 

skolan skulle vara demokratisk. Att barnet ska ta hänsyn till andra och kunna samarbeta. Detta 

ledde till att barnet som hade gått på hans skola fick problem med att möta verkligheten 

utanför, som var konkurrensfylld och full av själviskhet. Dewey var aktiv inom debatten för 

pedagogik, där han menade att alla barn har rätt till samma utbildning oavsett social 

klasstillhörighet. ”Learning by doing” sammanfattar Deweys teori, med det menas att genom 

att göra en handling lär man sig förstå mer än att bara göra det teoretiskt och passivt.   
                                                                                                                                                      

6. Metod och material 
I uppsatsens metoddel kommer följande avsnitt att presenteras; kvalitativ metod, 

tillvägagångssätt av enkät, tillvägagångssätt vid urval, och etiska överväganden.     
 

6.1 Kvalitativ metod 
Enligt pedagogen Staffan Stukát (2005) i Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 

kan man genom en kvalitativ undersökning få svar på sina syften och frågor. Psykologen 

Steinar Kvale (1997) menar att det är viktigt att tänka på den kvalitativa metodens mål, att den 

som svarar på frågorna utgår från sin livsvärld i form av ord. I boken Kvalitativa intervjuer 

skriver professor Jan Trost (2005) att genom kvalitativ undersökning kan en förståelse skapas. 

På det viset frambringas en variation av tankar och erfarenheter. Stukat (2005) menar vidare 

att genom den kvalitativa metoden tolkas och skapas en förståelse av de svar som har 

framkommit. De bildar tillsammans en helhet av tankarna utan att för den skull inte ge en 

vidare förklaring, eller vara förutsägbar eller vara för generaliserande.  
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6.2 Tillvägagångssätt vid urval 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning på förskolor har vi kommit i kontakt med 

portfolioarbetet, vilket är anledningen till att vi valde att göra studien på förskolor. Vi 

använde oss av slumpen med hjälp av en tärning vilket är ett bra sätt att inte styra urvalet 

menar Stukát (2005). Vi utgick från listan över förskolor i telefonkatalogen och började längst 

upp från A. Det antal prickar som tärningen visade vid första slaget, var också den förskola 

som blev utvald i nummerordningen. Så fortsatte vi tills vi hade fått de antal informanter vi 

hade planerat för. Vi valde att inrikta oss på förskolorna i stadskärnan. Därefter ringde vi de 

utvalda förskolorna och frågade om de arbetade med portfolio och om de ville delta i studien. 

Med utgångspunkt från den enkät vi formulerade, vilken till övervägande del bestod av frågor 

med öppna svarsalternativ, uppskattade vi att ett trettiotal enkäter skulle kunna generera ett 

tillräckligt underlag för att svara på uppsatsens syfte. Enkätstudien genomfördes i en stad i 

mellansverige.  

 

6.3 Tillvägagångssätt av enkät 
Anledningen till att vi bestämde oss för enkät var den att vi ville nå ut till en större mängd 

erfarna pedagoger som arbetar med portfolio. Vi var med andra ord inte intresserade av den 

enskilda pedagogens uppfattningar utan av att ge en samlad bild av pedagogernas 

förhållningssätt till portfolion. Genom enkäten kunde pedagogerna känna sig anonyma och 

därigenom tänkte vi att informanterna skulle känna sig tryggare med att svara på frågorna. 

Trost (2005) menar att den som går med på en enkätstudie är inte ute efter att ljuga, utan 

förhoppningsvis håller sig till sanningen. Därför kontaktade vi förskolorna och frågade dem 

om de arbetade med portfolio och om de ville vara med. Vi åkte även runt till förskolorna och 

lämnade enkäten personligen och informerade pedagogerna om den samt om de hade 

eventuella frågor. Allt för att minimera risken för bortfall. Och att de skriver vad de faktiskt 

gör i arbetet med portfolion.  

 

Vi valde att göra den kvalitativa enkäten, därför att vi inte ville påverka eller leda in 

pedagogerna på ett svar som vi gärna ville ha. När vi skulle skapa enkäten utgick vi från 

Stukáts (2005) bok Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Vi tyckte om den 

struktureringen som han hade vad det gäller hans utformning av enkäten. Därför började vi 

med att utgå från syfte och frågeställningar för att komma fram till enkätfrågorna. Syftet var 

indelat i två kategorier vilka var förutsättningar och erfarenheter. Förutsättningarna innebar 

hur pedagogernas tankar kring arbetet med portfolio var och erfarenheterna vad de verkligen 
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gjorde i arbetet med portfolion. Vi bestämde oss för att ha en halvstrukturerad enkät med både 

öppna och styrda frågor. Öppna frågor därför att då kunde pedagogerna svara fritt utifrån sina 

egna erfarenheter och tankar. Styrda frågor därför att vi tyckte att det räckte till just den 

specifika frågan. I enkäten som vi gjorde fanns det gott om utrymme för pedagogerna att 

svara på. Det fanns även en extrasida i slutet av enkäten om utrymmet inte skull räcka till. Vi 

valde att göra en pilotundersökning och enligt Judith Bell (2006) författare till boken 

Introduktion till forskningsmetodik är det bra om undersökningspersonerna hör till samma 

kategori som dem som är med i den riktiga undersökningsgruppen. Detta gjorde vi för att ta 

reda på om våra frågor var lättförståliga och relevanta till ämnet. Genom svaren i 

pilotundersökningen kom vi fram till att vi behövde utveckla frågorna för att få mer utförliga 

svar från den permanenta undersökningsgruppen (bilaga 2) 

 

6.4 Etiska överväganden 
När vi ringde runt informerades pedagogerna om att vi följer de forskningsetiska principerna     

för den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen, allt enligt Vetenskapsrådet 

(www.vr.se.080204). Om detta skrev vi även i missivet (bilaga 1) som lämnades i samband 

med enkäterna. 

 

• Informationskravet behandlar kravet om hur undersökningsdeltagaren har rätt till 

information om projekt, vidare har deltagaren rätt att avbryta närhelst de vill.  

• Samtyckeskravet behandlar kravet om valfriheten till sitt eget deltagande. 

• Konfidentialitetskravet behandlar kravet om anonymitet, att de som deltar i 

enkätundersökningen kan ej kopplas till uppsatsen.  

• Nyttjandekravet behandlar kravet att de insamlade uppgifterna ej får användas 

annat än till uppsatsarbetet. Vidare att när uppsatsen är godkänd, makuleras 

enkäterna. 

    

6.5 Bortfall 
Backman (1998) menar att bortfallet bör redovisas i procent och i vår enkätundersökning fick 

vi ett bortfall på 27 %. Vi anser att vi gjorde vad vi kunde för att minimera bortfallet. Då vi 

först ringde runt till förskolorna och frågade dem om de ville vara med i enkätundersökningen 

av portfolio och dessutom lämnades och hämtades enkäterna personligen av oss. Anledningen 

till att det blev bortfall var sjukdomsfrånvaro bland personalen, som ledde till personalbrist 
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eller vikarier. En annan orsak var tidsbristen, även om de ansåg att tiden fanns till enkäten, 

visade det sig att tiden saknades vid själva tidpunkten för genomförandet. Vi vet också att 

pedagogerna tyckte att enkäten var mer tidskrävande än vad de trodde. Det informanterna 

uppgett har vi ingen anledning att betvivla.  

 

Efter att vi gick igenom de insamlade enkäterna insåg vi snart att materialet vi fått   

skulle räcka till analysen, då vi har fått många bra och utförliga svar. Redan i urvalet  

ville vi öka tillförlitligheten i enkätundersökningen, genom att fråga förskolorna om de  

arbetade med portfolio. Vi tror inte att bortfallet påverkar resultatet i analysen nämnvärt,  

då vi endast var ute efter att få en samlad bild av pedagogernas arbete med portfolio. 
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7. Analys 
I vår analys sammanställer vi enkäterna genom att först redovisa vad pedagogerna  

anser att de har för förutsättningar för att arbeta med portfolio och hur organiseringen kring 

arbetet med portfolion sker. Dessutom redovisas hur en portfolio kan se ut i verksamheten och 

vad pedagogerna anser att det finns för fördelar och nackdelar med portfolio som pedagogiskt 

verktyg. Analysen är därmed strukturerad utifrån uppsatsens frågeställningar. Varje avsnitt 

avslutas med en jämförelse med tidigare forskning. Parallellt med detta diskuteras de 

teoretiska infallsvinklarna i relation till de resultat som framkommit i analysen. 

 

7.1 Pedagogens förutsättningar att arbeta med portfolio  
I detta avsnitt ställer vi frågan om pedagogens förutsättningar. Vi vill ha reda på hur stort 

utrymme portfolion som arbetssätt får ta av verksamheten. Vi vill även veta vad pedagogerna 

har för verktyg att tillgå som hjälpmedel i portfolioarbetet.  

 

Det vi observerar i enkäterna är att fördelningen av tid ser olika ut i arbetet med portfolion. 

Hälften av informanterna uppger att de arbetar med portfolion en timme per vecka eller 

mindre. Återstående andelen informanter uppger att de arbetar mellan en till fyra timmar per 

vecka. Så här berättar en av pedagogerna: 

 
Vi brukar fördela oss på bra sätt när det är möjligt, och gör det vi kan under 

arbetsdagen. Vi har bl.a kvalitetspoolen som kommer var fjärde vecka och 

avlastar oss så att vi kan arbeta bl.a med PORTFOLIO. Annars försöker vi 

jobba med PORTFOLIO när det är lugnare på avdelningen (enkät 6). 

 

Pedagogerna skriver att tiden att arbeta med portfolio kan lösas på olika sätt, till exempel att 

det kommer en poolgrupp till avdelningen en gång i månaden. Poolgruppen avlöser 

arbetslaget en hel dag och då kan de arbeta med portfolion. Men det är inte alla arbetslag i 

verksamheten som har tillgång till denna poolgrupp. Det förekommer även att denna 

poolgrupp endast avlastar en timme per vecka i något arbetslag. Ett återkommande svar i 

enkäterna är att vid stor frånvaro av barnen så passar pedagogerna på att arbeta med portfolio, 

med eller utan barn. Men det förekommer även att en personal kan gå ifrån barngruppen när 

tillfälle finns. Ett annat återkommande svar var att portfolioarbetet sker på den barnfria tiden, 

som är två timmar per vecka.  Men det är mycket som ska göras på dessa timmar de har för att 
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planera och utvärdera verksamheten, de får då prioritera. En del har dock inte barnfri tid i 

schemat vilket medför att de istället får skriva upp övertid om de arbetar med portfolion.    

 

När det gäller de verktyg som pedagogerna berättar att de använder sig av i arbetet med 

portfolion är digitalkamera, videokamera, bandspelare och dator nämnda. Enligt enkäterna är 

digitalkamera och dator verktyg som ofta förekommer. Barnets berättelser och teckningar, är 

ett annat verktyg som omtalas. En pedagog säger: 

 
Vi dokumenterar det mesta med hjälp av digitalkamera. Vi fotar saker vi 

personal tycker visar på barns lärande och saker som på något sätt är viktigt för 

barnen. Vi fotograferar också sådant som barnen själva vill ha med och tycker 

är viktigt. Vi filmar också barnen i deras arbete och lek på förskolan (enkät 5). 

  

Alla informanterna har svarat att de använder sig av digitalkamera för att dokumentera barnets 

lek- och lärsituationener och de flesta använder sig av dator vid utskrift av bilder. Till dessa 

bilder skriver pedagogen kommentarer innan de skriver ut dem. På en avdelning uppges det 

att barnet får vara med och skriva ut bilderna. Bilderna anses vara ett bra verktyg för barnets 

komihåg och för att barnet ser sitt eget lärande. En pedagog uppger att hon använder en mapp 

i datorn för att samla bilder men det framkommer inte om varje barn hade en egen mapp eller 

om mappen var en digital portfolio. Andra pedagoger berättar att de fortlöpande använder sig 

av anteckningar med papper och penna för att dokumentera barnet. En del pedagoger säger sig 

använda bandspelare för sitt eget komihåg och för sedan in det i portfolion.   

 

I sammanställningen av enkäterna kan vi se att en stor del av pedagogerna har olika 

förutsättningar när det gäller arbetet med portfolion. Tiden är ett centralt begrepp när det 

gäller portfolioarbetet. Det menar även Abbot och Nutbrown (2005) då det går åt mycket tid i 

portfolioarbetet i och med att det är ett arbetssätt som innehåller många moment. En del av 

pedagogerna i den här studien uppger att de använder sig av den barnfria tiden eller när 

tillfälle ges. Vissa har tillgång till en poolgrupp som kommer och avlastar dem. Enligt 

Skolverkets allmänna råd (2005) beror det på den pedagogiska ledningen vilka resurser 

pedagogerna har tillgång till och att förutsättningarna för att arbeta med portfolio styrs av 

ledningen. Som vår studie visar, är förutsättningarna väldigt olika. Det handlar om allt från att 

arbeta övertid till att bli avlastad från barngruppen. Vi vet inte om informanterna har 

missförstått denna fråga om hur mycket tid de lägger ner på portfolioarbetet per vecka. Det 
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kan handla om vårt sätt att utforma enkäten. Har de svarat per pedagog eller per avdelning är 

frågan vi ställer oss? Har de räknar in all tid med portfolioarbetet under denna fråga. 

Anledningen till att vi undrar detta är därför att det var en väldigt stor andel som svarade att 

de arbetade noll till en timme per vecka med portfolion. Räknar de inte med den tiden som de 

arbetar i barngruppen, till exempel om de gör något moment där barnet ritar och pedagogen 

sedan skriver barnets kommentarer. Pedagogen gör då en dokumentation för att sedan sätta in 

den i pärmen. 

 

En annan aspekt är att användningen av verktyg är relativt likartade. Samtliga pedagoger som 

deltog i studien uppger att de använde sig av digitalkamera i dokumentationsarbetet. De flesta 

skriver ut sina bilder på dator och enligt sociokulturell teori får barnet en annan förståelse när 

det ser sig själv på bild i situationen det har upplevt fysiskt (Vygotskij, 1934) . Vid enstaka 

fall använder sig de tillfrågade pedagogerna i vår undersökning av andra verktyg som till 

exempel videokamera. En enda pedagog berättade att barnets teckningar var ett hjälpmedel. 

Man kan fråga sig vad detta beror på. Anser pedagogerna att teckningar är ett så självklart 

verktyg i dokumentationen att de inte reagerar på att det är ett verktyg? Enligt Häikio (2007) 

finns det många möjligheter att tillgå när det gäller variationen av verktyg vid pedagogisk 

dokumentation, men i vår studie såg vi det inte.       

 

7.2 Organisering av portfolioarbetet 
Frågor vi ställer i detta avsnitt handlar om hur portfolion används i verksamheten. När det 

gäller pedagogens organisering av portfolioarbetet vill vi ta del av dennes erfarenheter kring 

barnets delaktighet. Vi vill även veta vad pedagogen anser att portfolion har för syfte och för 

vem den görs. 

 

På frågan för vem portfolion görs svarar alla att det är för barnet. Hälften av dem svarade 

dessutom att det är för föräldrarna och ett fåtal svarade även att det är för pedagogerna och 

verksamheten. Det framhölls vidare att portfolioarbetet är bra för barnet, att barnet därigenom 

kan se sina förmågor ifråga om lärande och utveckling. En av pedagogerna uttryckte det så 

här:  

 
Portfolion ska egentligen göras för barnet, men jag upplever att det kanske inte 

är så i verkligheten. Vissa föräldrar kräver en hel del och då blir det ibland lite 

pressande för oss pedagoger, vi känner att vi måste producera en så snygg 
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portfolio - för att föräldrarna ska bli nöjda.  Syftet är tycker jag att barnen ska se 

sin egen utveckling. Att barnet skall kunna bläddra i sin pärm och om de vill 

samtala med oss om deras utveckling, prata om de olika delarna i pärmen  

(enkät 2). 

 

Pedagogerna trycker på att det är barnets portfolio och att barnet är stolt över den och att den 

ska finnas tillgänglig för barnet. Enligt pedagogerna sitter barnet ofta och tittar i portfolion, 

ensamma eller tillsammans med andra barn eller en pedagog. Den beskrivs vidare som ett 

ypperligt tillfälle för samvaro mellan pedagog och barn. Några av pedagogerna skriver att 

eftersom det är barnets portfolio ska andra barn eller vuxna be om lov att få titta i den. En 

pedagog svarar att på deras avdelning har de portfolion i ett skåp, barn och föräldrar får be 

om att titta i den. En annan pedagog skriver att barnet inte har: 

 
[…]så jättestor del i portfolion, förutom att dom får titta i den när dom ber om 

det (enkät 8).  
 

Över hälften av pedagogerna svarar att barnet är delaktigt i arbetet med portfolion och några 

svarade att barnet är delaktigt ibland. Så här skriver en av pedagogerna: 

 
I den mån barnen kan är de med och väljer bilder teckningar och vad som ska 

skrivas i portfolion. De berättar om saker de vill ska stå med. Detta tar mycket 

tid och vi har ännu inte kommit så långt att det dagligt finns med i 

vekrsamheten. Målet är att barnen i så stor utsträckning som möjligt ska vara 

med och delaktiga när saker sätts in i portfolion (enkät 5). 

 

Men det uppges också att det finns gränser för vad barnet får ta med: 

 
De bestämmer också till viss del vilka teckningar de vill sätta in. När det 

massproduceras måste vi ibland säga nej, det är samma sak här att de ska visa 

på en utveckling och då behövs det ej massor av samma stadie och då får de ta 

hem istället (enkät 18). 

 

Barnet sägs även vara med och klistra in material eller sätta in materialet i portfolion. En 

pedagog skriver att de använder sig av intervjuer i portfolion men det framkommer inte hur 

de går tillväga med dem. Flera pedagoger framhåller dock att det kan finnas svårigheter när 

det gäller delaktigheten med det mindre barnet. Portfolion visar också för barnet dess tid på 
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förskolan och blir därmed ett minne. En annan möjlighet som lyftes fram i enkäterna var att 

portfolion skulle kunna följa med barnet upp till skolan. En pedagog skriver så här: 

 
[… ] att det borde finnas större samarbete mellan skolan och förskolan och att 

portfolion borde följa med och byggas vidare på (enkät 20). 

 

Vidare ansåg många av informanterna att portfolion också är till för föräldrarna. Flera 

pedagoger beskriver portfolion som ett komplement till utvecklingssamtalet. De menar att 

där kan föräldrarna se vad barnet gör på förskolan, och på så sätt följa deras utveckling och 

lärande. Detta sägs även vara uppskattat av föräldrarna. Pedagogerna ser alltså portfolion 

som ett hjälpmedel i att synliggöra barnets lärande och utveckling, det blir ett sätt att lyfta 

fram barnet, och att synliggöra verksamheten. Det här synsättet kan jämföras med den 

sociokulturella teorin där barnet anses få en helt annan förståelse med hjälp av verktyg eller 

artefakter (Strandberg, 2006). Enligt de tillfrågade pedagogerna får barnet genom att studera 

sin egen portfolios innehåll och diskutera kring detta, se sitt eget lärande och utveckling. 

Enligt den sociokulturella teorin menar man att det utvecklas ett inre tänkande och i 

samspelet med pedagogen sker ett utbyte med tankar dem emellan (Vygotskij, 1934).  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) anser att pedagogen bör tänka på att utmana 

barnet att tänka ett steg längre, för att utvecklas i lärandet. Dessa tankar går till den 

sociokulturella teorin, vilket betyder att barnet utmanas i samspelet. Att barnet konstruerar 

kunskap genom att studera sin omgivning och utgår då från sin egen utgångspunkt. I 

enkätundersökningen svarade pedagogerna att när de tillsammans med barnet tittar i dess 

portfolio, kan de utmana barnet till att tänka längre. Genom att tanken och handlingen 

konstrueras tillsammans blir det till en helhet för barnet enligt den sociokulturella teorin 

(Strandberg, 2006).  

 

Enligt den konstruktivistiska teorin anses det att barnet skall tillåtas att vara aktiv i sitt eget 

lärande, vara nyfikna och upptäcka saker på egen hand (Strandberg, 2006). De tillfrågade 

pedagogerna berättar i studien hur barnet går och hämtar sin pärm och sitter och studerar den. 

När barnet studerar, tillverkar och medverkar i portfolioarbetet blir det till en handling. 

Deweys tankar är att utgångspunkten är viktig, att barnet måste förstå vad de gör för att bli 

motiverade (Roth, 2003). Dewey anser även att genom att använda praktik främjas 

inlärningen för barnet, det vill säga ”learning by doing” (Hägglund, 2003). Pedagogerna i vår 
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studie anser att det är bra om barnet är delaktigt i portfolioarbetet eftersom de då får en bild 

av barnet, i samspel, bilder och teckningar. Detta kan kopplas till den sociokulturella teorin 

där det menas att det som barnet lär och gör tillsammans med andra, sker mellan huvudena, 

de lär alltså tillsammans i det sociala samspelet. Här ser man en skillnad på den 

sociokulturella och den konstruktivistiska teorin, när det gäller uppfattning om samspel och 

lärande. För enligt konstruktivismen anses den vuxna störa barnet, att barnet behöver vara 

spontant och utmana sig själv till delaktighet i sitt eget lärande (Säljö, 2000). Men Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) belyser vikten av att genom samspel får de en uppfattning 

om barnets intresse och att genom att se barnets intresse och idéer i portfolion kan pedagogen 

ta tillvara på dem och vidareutveckla detta mot verksamhetens mål. Även Lenz Taguchi 

(1997) framhåller att portfolion har betydelse för verksamheten och att den måste 

vidareutvecklas utefter barngruppen. Det går inte att följa samma mönster år efter år. Vi 

ställer oss undrande till varför det inte var fler pedagoger i vår studie som ansåg att portfolion 

även görs för dem. För genom att utvärdera portfolion kan även pedagogerna liksom 

verksamheten utvecklas.  

 

I Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det att 

verksamheten i ”förskolan ska lägga en grund för ett livslångt lärande”(s.4). Vidare står det 

att förskolan ska vara ”en social och kulturell miljö som stimulerar barnet till att ta initiativ” 

(s.5). Pedagogerna i studien beskriver portfolion som ett komplement i verksamheten. Den 

synliggör barnets lärande och är även stöd vid utvecklingssamtalet. Därigenom får 

föräldrarna kunskap om barnets vardag på förskolan och de uppges även få inblick i 

verksamheten. Att använda dokumentationen i utvecklingssamtalet är något som Markström 

(2005) betonar. Vidare menar Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) att genom att 

använda sig av dokumentation i utvecklingssamtalet blir det ett utmärkt sätt att involvera 

föräldrarna i verksamheten. Men även att föräldrarna genom portfolion kan se barnets 

utveckling och lärande. Informanterna i vår studie anser vidare att portfolion är ett 

hjälpmedel för dem, på så sätt att barnets lärande och utveckling synliggörs för dem. Att 

dokumentationen förtydligar barnets lärprocesser är något som Doverborg och Anstett (2003) 

framhåller. De betonar vidare att i portfolion är det barnets möjligheter som står i fokus och 

inte eventuella brister. 
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7.3 Portfolions form och innehåll 
Det framkommer i enkäterna att flera av pedagogerna har använt sig av boken Portfolio i 

förskolan av Krok och Lindewald (2005) då det gäller att starta arbetet med portfolion. Det vi 

ser i alla enkäterna är att varje barn har en portfolio bestående av en pärm och att en del 

pedagoger har ett visst antal som de ansvarar för. Det förekommer även i ett svar att 

innehållet är inplastat eller har plastfickor. Innehållet beskrivs ofta vara indelat i fem 

kategorier men det förekommer att en del har färre eller flera. Så här beskriver en pedagog att 

portfolion ser ut på den avdelning hon arbetar på: 

 
 Vår portfoliopärm är svart och i den finns 4 kategorier som vi jobbar med: 

 Jag = längd, vikt, hand och fotavtryck, när är jag glad/ledsen mm 

 Familj och kompisar = porträtt av familj, kompisar mm 

 Jag kan = fin och grovmotorik, språkutveckling, klippa mm 

 Vad gör vi = födelsedagar, traditioner, samling mm (enkät 13) 

 

Övriga rubriker som förekommer är; vi fotograferar, jag tycker om, jag målar/skapar, grupplek 

och min egen lek. Några av pedagogerna skriver att vid inskolningen gör barnets föräldrar en 

egen sida med foton som betyder mycket för barnet. En del föräldrar skriver och berättar om 

barnet och vad det tycker om. Det uppges även finnas återkommande moment i 

portfoliopärmen som; hand och fotavtryck, mäta längd med snöre, intervjuer, självporträtt, 

födelsedagar, fester och utflykter. Kanske kan det här vara viktigt för pedagogen att gå in och 

reflektera över vad de gör och lyssna på vad barnet säger, så att det inte blir ett återkommande 

moment som bara görs för sakens skull.  En pedagog skriver om ett annat tillvägagångssätt i 

användningen av portfolio: 
 

Det stora vi dokumenterar är vårt temaarbete, tanken hos vår avdelning  

är att temat styr vår verksamhet inget vi gör en timma i veckan (enkät 17). 

 

En annan pedagog skriver att de fotograferar olika situationer, till exempel utanför barnets hus. 

En annan pedagog delar med sig sina tankar kring uppbyggandet av portfolio, och säger att de 

inte riktigt vet vad portfolion ska innehålla än, men att de har början till ett visst innehåll som 

beskrivs så här: 

 
 

Den innehåller bl.a. foton, text, teckningar, saker som berör  

barnet (enkät 12). 

                                                                            23   



 

 

Krok och Lindewald (2005) skriver att de har provat att ha en kartong att förvara barnets alster 

i men det blev för skrymmande och de kom fram till att det var smidigare att samla i en pärm. 

De tog då kort på barnets arbete och satte in det i pärmen, det tog mindre plats och blev mer 

strukturerat. Enligt informanterna i vår studie används endast pärmar. En pedagog uppger även 

att de använder sig av en digital mapp i datorn. Det framkommer inte om den används som 

portfolio eller om den används som en sorts samlande mapp för pedagogen. I de indelade 

kategorierna i portfolion synliggörs och framkommer barnets förmågor, enligt pedagogerna. 

Att se förmågorna hos barnet är se det kompetenta barnet, enligt Doverborg och Anstett (2003) 

vilka menar att pedagogen bör se barnet för vad det är och vad det kan.  

 

7.4 För- och nackdelar i arbetet med portfolio 
Svaren informanterna ger oss på frågan om fördelarna med portfolion är likartade med vad 

svaren om vad syftet med portfolioarbetet är. En pedagog skriver: 

 

 - Barnen får en bra och tydlig bild av sin tid på förskolan. 

- Barnen ser en tydlig lärande process ex titta vad liten jag var, nu kan jag själv    

   osv. 

- Bra underlag för utvecklingssamtal. Föräldrar är intresserade av vad deras         

   barn gör på dagarna, bilder är trevligt. 

- Tydligt för barnen att alla kan i portfolion är det lika viktigt att kunna klä på  

sig själv som att kunna rita fint. ALLA ÄR BRA PÅ OLIKA SAKER! (enkät 5) 

 

Pedagogerna skriver att de kan följa barnet i utvecklingen socialt, motoriskt och 

kunskapsmässigt, de ser barnets lärande tydligare. Pedagogen framhåller även att de genom 

dokumentationen kan se om något barn avviker, därför är det bra att ha portfolion att gå 

tillbaka till. En pedagog skriver att portfolioarbetet blir ett lätt sätt att dokumentera och på så 

vis synliggörs både pedagogens arbete och barnet. Det är även ett komplement till 

utvecklingssamtalet. Två pedagoger uttrycker sig så här: 

 
Lättare att synliggöra våra arbeten, barnens utveckling, mycket tydligare blir 

det för både barn, oss och deras föräldrar när vi visar den på våra 

utvecklingssamtalen (enkät 6) 
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                       Föräldrarna tycker om att se barnets utveckling och de tycker att vi gör ett bra    

                           dokumentationsarbete (enkät 1). 

 

En pedagog skriver att om barnet får vara delaktig i portfolioarbetet känner det stolthet och 

glädje när det tittar i portfolion. En annan fördel en pedagog nämner är att om barnet pratar 

om bilderna kan pedagogen hjälpa barnet att gå djupare och då blir barnet mer medveten om 

sin lärprocess.  

 

Genom att förstå barnets lärprocesser använder sig pedagogerna i studien av olika verktyg 

och det är något som enligt Häikios (2007) hjälper pedagogen att fånga ögonblicket barnet 

befinner sig i. Även Lenz Taguchi (1997) menar att pedagogens och barnets lärprocess 

synliggörs och utvecklas i portfolioarbetet. Eftersom dokumentationen sparas i portfolion 

anser Dahlberg, Moss och Pence (2002) att pedagogen tillsammans med barnet kan gå 

tillbaka och titta på tidigare reflektioner och erfarenheter och därmed tolka det på nytt och 

enligt pedagogerna i studien var det en fördel för dem i arbetet. För enligt den sociokulturella 

teorin är det viktigt att pedagogen utmanar barnet till att gå ett steg högre än sin förmåga i 

lärandet. En annan fördel som pedagogerna framhåller är att portfolion är ett hjälpmedel till 

utvecklingssamtalet och detta ser även Markström (2005) som ett stöd i samtalet med 

föräldern.  

 

Svaren informanterna ger oss på frågan om nackdelarna med portfolion är att få tiden att 

räcka till. I studien framkommer det att en del upplever att portfolioarbetet blir till en 

arbetsbelastning på grund av tidsbrist, det leder till negativ stress. En del upplever även att 

det är svårt att skapa en rutin i portfolioarbetet. Så här har några pedagoger uttryckt sig: 

 
                      Det finns en negativ stress på oss personal att hinna med dokumentation när    

                          inte tiden finns för att göra detta . Detta blir säkert bättre, när vi väl har fått in   

                          en rutin på detta (enkät 15). 

 

Det känns mkt tungt ibland pga att tiden för portfolion INTE finns. Fanns mer 

tid så skulle det vara en underbar uppgift att jobba med portfolion och då kanske 

barnen också skulle ges möjlighet att vara med & arbeta fram portfolion 

(enkät 2).  
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En annan nackdel pedagogerna skriver i studien är att det finns svårigheter med att begränsa 

materialet, i och med att barnet utvecklas ständigt. De vill att portfolion ska bli innehållsrik 

för att bilden av barnet ska blir så rättvis som möjligt. Pedagogerna upplever att 

dokumenteringen tar mycket tid från barngruppen. En informant uppger att om barnet inte 

själv blir delaktig i sin portfolio, blir den mer vuxenstyrd. Vi har tidigare nämnt att Abbot 

och Nutbrown (2005) menar att det behövs mycket tid till portfolioarbetet, vidare har vi tagit 

upp att i Skolverkets allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan (2005) står det 

för att hinna med att utvärdera verksamheten behövs det stöd i form av tid. Tiden är något 

som pedagogerna upplever begränsar dem i arbetet med portfolio och det är ett 

återkommande svar i ett flertal enkäter. 

 

8. Diskussion 
Syftet med vår uppsats var att undersöka vad pedagoger använder portfolio till och hur de 

arbetar med den. Efter sammanställning och analys av de kvalitativa enkäterna kan vi se att 

förutsättningarna för att arbeta med portfolio genomsyrar nästan allt som pedagogerna 

skriver om.  

 

Förutsättningarna för att arbeta med portfolio är olika för pedagogerna. För att få mer tid att 

arbeta med portfolio har en del förskolor tillgång till en poolgrupp som avlöser dem från 

barngruppen. Risken med detta kan vara att det blir en vuxenstyrd portfolio. Med det menar 

vi att om pedagogen får avlösning och arbetar med portfolion avsides blir inte barnet 

tillräckligt delaktig i sin portfolio. För att uppnå portfolions syften kan man tänka sig att 

pedagogerna behöver inhämta mer kunskap om portfolio. De behöver lära sig att strukturera 

innehållet, samt få in rutiner för att få en välfungerande portfolio, och det tar tid. Något som 

också framkom i vår studie, och som kan ha betydelse för att portfolioarbetet integreras på ett 

värdefullt sätt. Är att användningen av verktyg i den pedagogiska dokumentationen ter sig i 

de svar vi fått som enahanda. I den litteratur vi har läst finns det många olika variationer av 

verktyg som videokamera, bandspelare, barnets teckningar och så vidare. Men pedagogerna i 

vår studie väljer oftast digitalkameran och vi har ställt oss undrande till detta.  En möjlig 

förklaring är om det åter igen är tid och förutsättningar det handlar om, eller är det okunskap 

om andra verktyg i dokumentationsprocessen. Detta är något som inte framkom via 

enkäterna men det är något som kan ligga till grund i sammanhanget.  
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Något som är väldigt tydligt i vår studie är att portfolion görs främst för barnet, att det är 

barnet som är i fokus. Pedagogerna nämner att portfolio är ett utmärkt sätt att se barnets 

utveckling och lärande. Som vi ser det synliggör pedagogen det kompetenta barnet, men 

pedagogerna i vår studie nämner inte det. Vi frågar oss om begreppet bara finns på 

lärarutbildningen och att det inte är ett förankrat begrepp i förskolan.  På de flesta förskolor 

fanns portfoliopärmarna tillgängliga för barnet, men det förekom på en förskola att portfolion 

var instängd i ett skåp, vilket innebar att barnet och föräldrarna fick fråga om lov för att titta i 

den. Varför är det instängt i ett skåp? Vart tog det kompetenta barnet vägen? Portfolion ska 

bara innehålla positiva dokumentationer om barnet. Varför är den då inte tillgänglig? Det är 

för barnets skull som portfolion görs och ser det inte sin pärm finns det kanske en risk att 

tillfällena minimeras för barnet att sitta och reflektera.  En pedagog skriver om att hon känner 

press från föräldrarna i arbetet med portfolio, att de måste prestera en så snygg portfolio som 

möjligt för att föräldrarna ska bli nöjda. Detta leder till att portfolion görs för föräldrarna men 

hon menar att portfolion i första hand ska göras för barnet. Det är lite oroväckande att 

pedagogen behöver tänka så här, med tanke på att portfolion är en arbetsmetod som ska 

synliggöra barnet och inte vara ett objekt som ska stå på hyllan och se fin ut. Att se det 

positiva intresset som föräldrarna har för portfolion, borde skapa möjligheter, för i och med 

det synliggörs verksamheten och pedagogens status i yrkesrollen. Men givetvis får inte det 

kompetenta barnet glömmas bort, utan ska vara den som är främst i arbetet med portfolio.   

 

I enkäterna har pedagogerna skrivit om sina erfarenheter i portfolioprocessen när det gäller 

innehåll och utseende. Möjligen skulle en öppenhet i portfolioarbetet mellan pedagogerna 

kunna vara en viktig förutsättning för att kunna utveckla portfolion och inte fastna i gamla 

mönster. I dagens moderna tekniska samhälle undrar vi varför så få använder sig av digital 

portfolio. Är det okunskapen om datorer som ligger till grund för det eller är det så att 

pedagogen anser att barnet inte ska sitta vid datorn, utan på förskolan är det leken som är i 

fokus? Finns möjligheten att ta bort tekniken från barnets livsvärld? Eller bör vi tänka på att 

använda tekniken med förnuft och i lagom dos och se möjligheterna med den. Genom digital 

portfolio kan eller får barnet se att se att tekniken kan användas till något annat än att spela 

spel.  

 

Något annat som har väckt vårt intresse är varför ingen av pedagogerna hänvisat till Reggio 

Emilia i enkäterna? I Reggio Emilia filosofin är dokumentation en central metod för att 
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synliggöra barnet. Och i portfolioarbetet utgår pedagogen från dokumentation. Är det bara vi 

som ser likheten när vi har studerat litteratur? Pedagogerna kanske inte har förutsättningarna 

till att ta del av litteratur. Men uppfattningen vi har är att Reggio Emilia är en filosofi som 

pedagogerna börjar ta till sig i verksamheten. Vi har erfarit detta genom den 

verksamhetsförlagda utbildningen. Enligt Reggio Emilia är miljön den tredje pedagogen. 

Detta ser vi som en central del i arbetsmiljön både för barnet och för pedagogen. En pedagog 

nämner att portfolioarbetet kan bli en arbetsbelastning och en negativ stress. Vi tror att 

många skulle känna igen detta men det är dock bara en som nämner det i enkäterna.  Även 

när vi ringde runt och frågade om de arbetade med portfolio fick vi svaret - Tyvärr vi hinner 

inte. Återigen verkar vi hamna på det vi inledde diskussion med och det är pedagogernas 

förutsättningar i arbetet med portfolio. 

 

Det vi har kommit fram till i denna studie är att både från den litteratur vi tagit del av och det 

pedagogerna delgett oss via enkäterna är att portfolion synliggör hur barnet lär sig, men 

givetvis även vad barnet lär sig. Vi har tidigare nämnt att portfolioarbetet tar tid då den 

innehåller många moment för pedagogen, och ska den tiden tas från barngruppen, så den blir 

lidande? Detta är frågor och tankar som har väckts hos oss under arbetets gång.  

 

Portfolio börjar bli ett etablerat arbetssätt i förskolorna men det finns fortfarande motståndare 

till detta. När vi ringde runt och frågade personalen på förskolorna om de var intresserade av 

att delta i vår studie fick vi av ett fåtal till svar att de inte arbetade med portfolio. En möjlig 

förklaring till detta kan vara att portfolioarbetet tar för mycket tid eller okunskap kring 

arbetssättet. Enligt pedagogerna i studien har de en önskan om att det skulle utvecklas ett 

samarbete med skolan för att bygga vidare på portfolion för barnets skull.     

 

Under arbetets gång har vi märkt att det finns olika syn på portfolio som arbetssätt. Vi 

upptäckte det när vi ringde runt och frågade om de arbetade med portfolio och via enkäterna. 

Den första uppfattningen vi fick av pedagogerna som inte arbetade med portfolio var att det 

fanns ett visst motstånd, men även att de inte hade tid eller inte ville lägga ner den tiden på 

portfolioarbetet. Vi har också märkt en andra riktning och det är att pedagogerna är positiva 

till att arbeta med portfolio, men att den tiden som finns inte är tillräcklig. De arbetar med 

portfolio men det blir inte riktigt som de hade tänkt sig och detta blir en form av stress för 

dem. Den tredje och sista riktningen vi har kommit fram till, är de pedagoger som arbetar 

med portfolion kontinuerligt i verksamheten. Det verkar som om de har lyckats med att få en 
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struktur på arbetet och därmed även förutsättningar till att arbeta med portfolio. Vad kommer 

att hända med portfolion i framtiden, då det råder delade meningar om dess existens i 

förskolan? Enligt vår studie kan vi se att intresset finns bland pedagogerna, men överlag 

behöver deras förutsättningar förbättras i arbetet med portfolio. Risken kan annars bli att 

portfoliometoden är här bara för stunden. 
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Bilaga 1 
    Norrköping 2008-01-28 
 
Missivbrev till Förskolor 
 
Hejsan! 
 
Vi är två studenter som heter Annica Englund och Agneta Ståhl. Vi läser till förskollärare och 

går nu vår sjätte termin på Linköpings universitet Campus Norrköping. Vi ska nu göra vårt 

examensarbete i form av en C-uppsats och syftet med den är att undersöka hur portfolio 

används i Förskolan. Vår avsikt är att göra detta i form av en enkätundersökning, så därför ber 

vi Er nu att vi får ta del av Era erfarenheter kring detta. 

 

Redovisningen av enkäten kommer att ske med hänsyn till de forskningsetiska principerna. 

Det innebär att Ni som deltar både före och i samband med enkätundersökningen kommer att 

få information kring syftet med studien, samt att Ni kan avböja eller avbryta deltagandet när 

helst Ni vill. Var då vänlig att informera oss om detta. Alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket betyder att de uppgifter som lämnas i enkäten inte kommer att kunna 

kopplas vare sig till berörd pedagog eller förskola. Det insamlade materialet kommer endast 

att användas av oss till examensarbetet. När enkäten är sammanställd och uppsatsen är 

godkänd kommer enkäterna att makuleras. 

 

Har Ni några frågor kring detta så hör av Er till oss eller vår handledare  

 

Vänliga Hälsningar 

 

Annica Englund   Fil.dr. Anita Andersson (handledare) 

Telnr: xxxxxxxxxxx   Telnr: xxxxxxxxx 

Mail: xxxxxxxxxxx   Mail: xxxxxxxxx 

 

Agneta Ståhl 

Telnr: xxxxxxxxxx 

Mail: xxxxxxxxxxx 

 
 
 
 

                                                                             



 

Bilaga 2 
1. Vad innehåller portfolion på Er avdelning? Beskriv hur den ser ut, dvs.  
innehåll, utformning, återkommande moment och så vidare. 

              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 

2.Vad anser Du att syftet med portfolion är på Er förskola/avdelning? Vi vill t.ex 
har reda på för vem den görs? 

 
 
              
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                             



 

3.Hur arbetar ni med portfolion i verksamheten? Vi är intresserade av hur ofta 
och i vilka sammanhang den används? 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4.I vilken utsträckning är barnen delaktiga i arbetet med portfolio? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                             



 

 
5a Hur mycket tid lägger Ni ner i genomsnitt på arbetet med portfolio per vecka 

(kryssa i ett svarsalternativ) 
 
0-1 timma O   1-2 timmar  O 2-3 timmar O  
3-4 timmar  Annat O   

 
5 b Hur lägger ni upp det praktiska arbetet kring portfolio när det gäller t.ex tid, 
personal m.m? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

6.a Vad använder Ni Er av för hjälpmedel i arbetet med portfolion? 
                          (Kryssa i ett eller fler svarsalternativ) 
videokamera O digitalkamera O dator O tv O     
bandspelare O inget hjälpmedel O annat___________________________ 
 

 
 
6.b Berätta hur ni använder eventuella hjälpmedel i arbetet med portfolion? 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

                                                                             



 

7. Vad anser du att det finns för positiva aspekter med att arbeta med portfolio? 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

8. Anser du att det finns några negativa aspekter med portfolio? 
    I sådant fall vilka? 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

                                                                             



 

Om ni använder denna sida var vänlig ange numret på frågan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varmt tack för din medverkan 
Annica och Agneta 
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