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Abstract  
 
Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur man som pedagog kan arbeta med digital 
portfolio i förskola samt hur digital portfolio kan fungera som ett underlag till reflektion 
över pedagogens verksamhet samt som ett verktyg till att förändra den. I min undersökning 
har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer med pedagoger i förskolan 
som arbetar med digital portfolio. Min studie visar att pedagogerna anser att digital 
portfolio är ett arbetssätt som synliggör barns lärande för pedagogerna, barnen själva samt 
för föräldrarna. Studien visar även att digital portfolio används till att förstå och förändra 
den egna verksamheten men att pedagogerna inte på ett medvetet sätt använder digital 
portfolio till det syftet. I min diskussion för jag ett resonemang om resultatet samt om 
möjligheterna med digital portfolio.  
 
Nyckelord: förskola, digital portfolio, pedagogisk dokumentation, reflektion 
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Förord  
 
Arbetet med denna studie har varit lärorikt för mig på många vis men främst har jag vunnit 
insikter om hur man som pedagog kan arbeta med digital portfolio i förskolan på ett 
meningsfullt sätt. Digital portfolio är definitivt något som jag vill använda mig av i mitt 
kommande yrke som förskollärare.  
  
Jag vill tacka de pedagoger som gav mig av sin tid för att besvara mina frågor samt ett tack 
till min handledare Anders Söderlund för stöd och tankehjälp. 
 
Emma Bergdahl  
 
Jokkmokk 2009-05-25 
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Inledning 
 
Många förskolor använder idag dator och digital kamera för att dokumentera. En del 
förskolor har t.o.m. börjat använda sig av digital portfolio. I den samlas t.ex. bilder, texter, 
filmklipp och ljudfiler av barnet. Under lärarutbildningen har jag kommit i kontakt med 
digital portfolio dels genom litteratur och föreläsningar samt under en verksamhetsförlagd 
utbildning. Möjligheterna med digital portfolio har tyckts för mig vara många och mitt 
intresse för detta arbetssätt har väckts.  Med denna studie vill jag lära mig mer om arbetet 
med digital portfolio i praktiken för att i min kommande verksamhet som förskollärare 
kunna använda mig av detta arbetssätt. Jag är i min studie intresserad av pedagogers 
arbetssätt med digital portfolio samt deras uppfattning kring sitt arbete med detta. 
Portfoliometodiken har utvecklas för att ge pedagoger, elever/barn och föräldrar ett 
praktiskt instrument som bland annat kan: 
 

- hjälpa eleven/barnet att bli involverade i sitt eget lärande 
- hjälpa föräldrar att se, följa och stödja sitt barns utveckling 
- underlätta för pedagogen att planera, förändra och förbättra sitt sätt att organisera 

sitt arbete 
(Ellmin & Ellmin 2005). 

 
I min studie är det framför allt den sista punkten av ovanstående som intresserat mig. 
Digital portfolio bygger på dokumentation som synliggör barnet på förskolan. Pedagogisk 
dokumentation är ett begrepp som jag stött på många gånger under lärarutbildningen och 
som även lyfts fram i läroplanen för förskolan. Pedagogisk dokumentation handlar bland 
annat om att pedagogen reflekterar över det som dokumenterats och använder det som en 
utgångspunkt till fortsatt arbete. I regeringens förord till förskolans läroplan står att läsa: 
 

Det är angeläget att metoder för utvärdering utvecklas som är tydligt relaterade till de 
uppställda målen för verksamheten och som bidrar till en utveckling av det pedagogiska 
arbetet. Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli 
ett viktigt underlag i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och 
utvecklingsbehov. (Skolverket, 1998. s.4 )  

 
Lenz Taguchi (2007) anser att det är viktigt att pedagogerna reflekterar över sin roll i 
dokumentationen. Hon menar att genom dokumentation av barnets lärprocesser kan även 
pedagogens roll synliggöras och utvecklas. Lenz Taguchi menar att genom dokumentation 
kan även förskolans förhållningssätt till barnet förändras, liksom verksamheten, där det 
annars är lätt att fastna i gamla mönster och rutiner. Det som blir intressant för mig att söka 
svar på i min studie är hur digital portfolio kan användas som ett underlag till att 
uppmärksamma, förstå och förändra pedagogens egen verksamhet.  
 
Syfte 
 
Syftet med det här arbetet är att få en inblick i hur man som pedagog kan arbeta med 
digital portfolio i förskolan samt hur digital portfolio kan fungera som ett verktyg till att 
förstå och förändra pedagogens verksamhet. Utifrån mitt syfte ställer jag mig följande 
frågor:  
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• Hur arbetar pedagoger med digital portfolio i förskolan? 
• Vilka styrkor/svagheter anser pedagogerna finnas i arbetet med digital portfolio? 
• Vilket syfte uppger pedagogerna ligga bakom arbetet med digital portfolio? 
• På vilket sätt används digital portfolio som ett underlag till pedagogens egen 

reflektion över sin verksamhet och sitt förhållningssätt? 
 
 
Litteraturgenomgång 
 
I uppsatsens litteraturgenomgång kommer följande avsnitt presenteras; litteratursökning, 
definition av begreppet, portfoliometodikens historia, syn på lärande, pedagogisk 
dokumentation, reflektion, arbetet med digital portfolio, utformning och innehåll, 
Multimediabyrån och PIM som står för ”praktisk IT- och mediekompetens”, samt varför 
portfoliometoden. Då digital portfolio har många likheter med den pappersbaserade och 
det i litteratur beskrivs aspekter av båda, avser även jag att beskriva båda i min 
litteraturgenomgång, med fokus på den digitala. 
 
Litteratursökning 
 
För att hitta material till litteraturgenomgången har jag använt mig av uppslagsverk samt 
databasen Eric för att få fram aktuella artiklar, avhandlingar och litteratur kring digital 
portfolio. Med hjälp av dessa har jag valt ut adekvata referenser för min 
litteraturgenomgång. I genomgången av litteratur och forskning har jag haft fokus på 
pedagogens roll i arbetet med digital portfolio i förskolan, då denna avgränsning stämmer 
överens med mitt syfte. 
 
Definition av begreppet 
 
Begreppet portfolio är ett internationellt begrepp för portfölj (Bern, Fröjd, Torén 2001). 
Ordet portfolio kommer från de latinska orden portare som betyder bära och folio som 
betyder blad eller papper (Ellmin & Ellmin-Cederholm, 2006). Det finns många olika 
sorters portfolio. Portfolio som pedagogisk term avser en mapp med en elevs arbeten samt 
kommentarer kring dessa i syfte att dokumentera elevens utveckling 
(Nationalencyklopedin). Portfolio är ett sätt att dokumentera och utgörs av en samling av 
barnets arbeten som visar på barnets ansträngningar, framsteg och prestationer inom ett 
eller flera områden (Taube, 1997). Portfolio kan även kortfattat beskrivas enligt följande; 
den har ett visst syfte, är utvecklad för en viss målgrupp, visar process och produkt över 
barnets lärande samt har ett innehåll som är reflekterat och som lyfter fram starka sidor hos 
barnet. Arbetet med portfoliometodik är ett sätt att arbeta med sitt eget eller andras lärande. 
Utgångspunkten är barnets starka sidor och möjligheter. Portfoliometodiken är en 
kommunikationsstrategi som skapar ett konkret underlag för samtal och reflektion 
tillsammans med andra. Portfolio kan även ses som en utvärderingsstrategi där utveckling 
och lärande speglas (Ellmin & Ellmin-Cederholm, 2006). 
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Benämningarna är flera på digital portfolio, många använder sig av namnet elektronisk 
portfolio. Enligt Hurtig (2007) kan en elektronisk portfolio lagra även analogt material som 
t.ex. videoband, medan digital portfolio endast lagrar digitalt material. Otnes (2003) 
definierar digital portfolio enligt följande:   
 

• lagras och organiseras digitalt 
• är ett redskap som bygger på samma principer som icke digital portfolio 
• använder sig av olika digitala verktyg i läroprocessen och i dokumentationen av 

portfolion 
(Otnes, 2003) 

 
I mitt arbete kommer jag att använda mig av benämningen portfolio samt digital portfolio, 
då dessa bygger på samma principer (Otnes, 2003). Jag avser att använda termen 
portfoliometodik gällande de beskrivande tankarna bakom digital portfolio.  
 
Portfoliometodikens historia 
 
Sedan långt tillbaka har konstnärer, hantverkare och artister samlat sina alster och 
åskådliggjort dem själva genom portfoliometoden (Ellmin & Ellmin-Cederholm, 2006). 
Inom utbildningssammanhang har portfoliometodiken använts sedan 1970- och 1980-talet i 
länder som England, USA och Nya Zeeland. I Sverige blev metoden känd under 1990-talet 
och en av de mest framträdande förespråkarna är psykolog Roger Ellmin (Bern, Frööjd & 
Torén, 2001). Under barnomsorgschef och professor Loris Malaguzzis (1922-1994) 
ledning för de kommunala förskolorna i den norditalienska staden Reggio Emilia togs 
vikten av att dokumentera barns arbete och utveckling med syftet att bidra till ökad 
kunskap av barns arbete och läroprocesser till fasta. Detta långt innan begreppet portfolio 
började användas. I Sverige, och även i andra länder, har många pedagoger inspirerats av 
Reggio Emilias sätt att dokumentera (Bern, Fröjd & Torén, 2001). 
 
Portfolioarbetet bygger på en tradition av dokumentation för att synliggöra barnet på 
förskolan. Förskolan har länge sparat på barns alster vilket har lagts på hög i lådor eller 
sparats i pärmar för att ta hem vid terminens slut. Idén med portfoliometodiken är ett mera 
målmedvetet sparande där man inte bara ser på den färdiga produkten utan på processen. I 
förskolans läroplan Lpfö98 (Skolverket, 1998) betonas vikten av pedagogisk 
dokumentation som ett verktyg för lärande. I Skolverkets nationella utvärdering av 
förskolan – Förskola i brytningstid (2004) förklaras att dokumentation har blivit allt 
vanligare i förskolan i och med införandet med förskolans läroplan 1998, portfolio beskrivs 
som en av de vanligaste dokumentationsformerna.  
 
Syn på lärande 
 
Behaviorismen dominerade under 1900-talets första del vilket influerade synen på lärande 
och undervisning. I denna inriktning ansågs kunskaper finnas utanför barnet och 
pedagogens uppgift var att lära ut stoff till barnet/eleven som i sin tur skulle lära in 
kunskapen. Behaviorismen ersattes av konstruktivism, ett kognitivt perspektiv på lärande 
och tänkande under 1900-talets slut i vilken människor anses ha en inre drivkraft att lära 
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sig saker och som konstruerar vidare sin kunskap samt tar hjälp av tidigare erfarenheter i 
lärandet (Hurtig, 2007). 
 
Konstruktivism är den uppfattning om kunskap, lärande och undervisning som kan sägas 
ligga till grund för portfoliometodiken.  Konstruktivism bygger bland annat på teorier 
skapade av Jean Piaget och John Dewey. De betonar att lärandet är en aktiv process. John 
Deweys (1859-1952) tankar handlar även bland annat om vikten av processen i lärandet 
samt barnets delaktighet i både planering och utvärdering (Ellmin & Ellmin 2003). Enligt 
den konstruktivistiska teorin kan barnets lärande ses som att det är barnen själva som 
skapar mening i erfarenheter och i relation med omvärlden. Pedagogen har därför ett stort 
ansvar att se till att miljön utmanar barnet och stimulerar varje enskild individs lärande 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Även Nordin-Hultman (2004), betonar i sin 
avhandling miljöns betydelse för barnens lärande. Nordin-Hultman diskuterar varför det är 
barnet som skall förändras och åtgärdas när problem uppstår istället för att se på 
pedagogiken och på den pedagogiska miljön. Nordin-Hultman menar även att hur barn blir 
sedda, uppfattade och bedömda är beroende av de teorier och begrepp med vilka vi kan 
tänka på och tala om barn samt av de föreställningar som finns om vad barn behöver. 
Nordin-Hultman lyfter fram vikten av att granska för givet tagna tanke- och 
handlingsmönster.  
 
Arbetet med portfolio bygger på ett förhållningssätt att barnet är kompetent. Idag talas det 
mycket om det kompetenta barnet och om en tilltro till barnets förmåga och lust att lära, 
samt att barn skapar sin kunskap i samspelet och i mötet med omvärlden och med andra 
människor. I mötet med andra får barnet tillgång till fler sätt att tänka och därför är det 
viktigt hur man som pedagog bemöter och pratar med barnet (Bern, Frööjd, Torén, 2001). 
Som pedagog måste man både ha tillit till barns förmåga samt vara en vuxen som tar 
ansvar för barns behov, utveckling och lärande (Pramling Samuelsson & Asplund 
Carlsson, 2007). Lev Vygotskij (1896-1934) är framträdande inom psykologin och 
pedagogikens utveckling och är än idag aktuell inom forskning. Vygotskij har satt upp 
några centrala utgångspunkter för portfoliometodiken, bland annat betydelsen av 
interaktion (samspel med andra) (Ellmin & Ellmin, 2003). Vygotskij anser att det som barn 
lär och gör tillsammans med andra sker mellan huvudena, de lär tillsammans i det sociala 
samspelet (Strandberg, 2006). Vygotskij menar även att barn lär sig genom att den vuxne 
ställer frågor och ger stöd. Barnet kan vara på gränsen till förståelse men inte klara att 
själva ta steget. För att barnet skall kunna utvecklas optimalt inom det som Vygotskij 
kallar den möjliga utvecklingzonen är barnets egen aktivitet nödvändig, men inte 
tillräcklig. Bland annat krävs lyhördhet och stöd från den vuxne (Ellmin & Ellmin, 2003).   
 
Utgångspunkten för arbetet med portfoliometodiken är läroplanerna och de anger det 
förhållningssätt som skall råda i arbetet med portfolio. Läroplanen för förskolan (Lpfö98) 
framhåller ett barn som är en kompetent, kreativ, aktiv, produktiv och social individ. 
Läroplanen framhåller även det livslånga lärandet: ”Förskolan skall lägga grunden för ett 
livslångt lärande.” (Lpfö98, s.4) Det livslånga lärandet är vår tids pedagogiska budord och 
en varierad, individualiserad och globaliserad miljö för lärande framhålls (Vallberg Roth, 
2002). Portfoliometodiken fokuserar på vad barnen lär sig, hur de lär sig bäst samt hur de 
ser på sig själva som lärande individer. Portfoliokulturens kärna är att stärka upplevelsen 



 10

av att klara något, att öka barnets lust och ork till att lära samt tilltro till sin kompetens 
(Ellmin & Ellmin, 2005) detta stödjer ett livslångt lärande.  
 
Pedagogisk dokumentation  
 
Digital portfolio är en metod för dokumentationsarbete. Häikiö (2007) skriver i sin 
avhandling att dokumentation av barnet kan ske med hjälp av videokamera, digitalkamera, 
papper och penna, alster av barnen osv. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98) är 
dokumentation en möjlighet att synliggöra den pedagogiska verksamheten, men också ett 
viktigt verktyg för bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov. 
Pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg har använts vid de kommunala förskolorna i 
Reggio Emilia under de senaste 30 åren. Dokumentationens viktigaste uppgift i Reggio 
Emilia är att synliggöra barnen som rika, kompetenta och aktivt kunskapssökande subjekt, 
och att utgöra en utgångspunkt för barnens fortsatta utforskande och kunskapssökande. 
Reggio Emilias pedagogiska filosofi grundas på en övertygelse om att den kunskap den 
vuxne kan få om och av barnen är lika viktig som den kunskap som vuxna kan ge barn 
(Lenz Taguchi, 2007). Genom att göra portfolioarbetet som en del av vardagsarbetet 
dokumenteras pedagogiska processer ”hur barn lär”, pedagogernas arbetssätt och också 
pedagogernas läroprocesser (Bern, Frööjd, Torén, 2001).  
 
Dahlberg, Moss och Pence (2006) beskriver ett projekt där pedagoger börjat kritiskt 
undersöka och utveckla sitt eget pedagogiska arbete genom att dokumentera och observera 
med hjälp av olika medel hur barn utforskar och medkonstruerar världen samt hur barnens 
lärandeprocesser går till. Dahlberg, Moss och Pence (2006) menar att genom att 
dokumentera praktiken och barnets lärande så får vi konkreta exempel från praktiken att 
reflektera över. Whener-Godée (2000) menar att pedagogen kan ändra sitt handlingssätt 
efter sina erfarenheter genom att reflektera över sitt arbete med barnen och på så vis bli allt 
mer medveten om barns lust och nyfikenhet, deras uttryckssätt och tankar och hur man 
som pedagog skall handla. Dokumentationen blir verktyg för pedagogerna att förstå hur 
barnet tänker och lär. Lenz Taguchi (2007) skriver att utan diskussion och reflektion kring 
dokumentationen så sker ingen utveckling eller förändring av varken det egna arbetet eller 
barnens arbete.  Skillnaden på en dokumentation och en pedagogisk dokumentation är hur 
dokumentationen används. Dokumentationen är ett medel men utan dialog sker ingen 
utveckling. En dokumentation är inte en avbild av verkligheten utan pedagogens tolkning, 
därför är den gemensamma tolkningen och reflektion kring dokumentationen viktig, både 
tillsammans med barnet själv och tillsammans med kollegor (Lenz Taguchi & Åberg, 
2005). En sak som anses viktigt med en dokumentation är att för barnet synliggöra dess 
utveckling och lärande. Detta kan göras exempelvis med portfoliometoden som även 
betonar vikten av reflektion över det som dokumenterats (Krok & Lindewald, 2005).  
 
Reflektion 
  
Whener-Godée (2000) menar att när vi dokumenterar kommer teoretiska föreställningar 
om utveckling och lärande som finns i den kultur vi växt upp i att påverka vad vi söker 
efter och hur vi går vidare med det. Vi är själva så involverade i kulturen att det kan vara 
svårt att få syn på det som påverkar och präglar vårt tänkande och handlande. Därför är vi 
beroende av att medvetandegöra oss om vad vi håller på med för att kunna förändra. Ordet 
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reflektion är sammansatt av re som betyder åter och tillbaka samt flectere som betyder böja 
eller vända. Om vi stannar upp och ger oss själva tankeutrymme att fundera över vad vi 
gör, hur vi gör det och varför vi gör det kan det bidra till insikter och att vi upplever 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Reflektion handlar om att ställa frågor och 
analysera vad som hänt i en inlärningssituation (Ellmin & Ellmin-Cederholm, 2006). Att 
reflektera tillsammans betyder att vi lägger våra tankar på bordet för att upptäcka och 
diskutera skillnaderna i våra olika sätt att se och tolka en händelse. Reflektion är inga 
sanningar utan pågående tankeprocesser (Lenz Taguchi & Åberg, 2005).  
 
Arbetet med digital portfolio 
 
Som tidigare beskrivits är tankarna och syftet densamma för digital portfolio som för den 
traditionella pappersbaserade portfolion. Däremot finns chans till fler möjligheter i arbetet 
med digital portfolio. Med olika hjälpmedel så som scanner, diktafon och digitalkamera 
kan utveckling och framsteg dokumenteras. Läroplanen för förskolan (Lpfö98) lyfter fram 
både språkutveckling och motorisk utveckling som mål att sträva mot. Med hjälp av en 
digital kamera som är ett vanligt hjälpmedel på förskolor kan man både filma korta 
filmklipp samt fotografera. På så sätt kan både barnets språkliga utveckling spelas in 
samtidigt som den motoriska utvecklingen filmas.  
 
På Multimediabyråns hemsida http://www.multimedia.skolverket.se/ beskriver några 
pedagoger från två förskolor i stadsdelen Tynnered i Göteborg sitt arbete med digital 
portfolio. Pedagogerna dokumenterar barnens utveckling och framsteg med hjälp av 
digitalkamera, scanner och mikrofon. Med t.ex. ljudinspelningar dokumenteras intervjuer 
där barnen berättar om sin vistelse på förskolan, påhittade sagor och sånger. Varje barn på 
förskolorna har sin egen digital portfolio. Pedagogen och barnet skapar portfolion 
tillsammans i programmet PowerPoint som blir ett bildspel varje termin. Pedagogerna 
menar att det positiva med den digitala portfolion är att man kan spara rörliga bilder och 
ljud vilket berikar portfolion genom att man kan se och höra utvecklingen hos barnet. 
Vidare menar de att detta innebär att de skriftliga beskrivningarna inte behöver bli så långa 
och ingående, vilket sparar tid. En annan fördel med digital portfolio menar pedagogerna 
är att den kan bli tillgänglig för fler, kopior till både förskolan, skolan och hemmet kan 
göras utan att portfolion tar lika stor plats som den pappersbaserade. Pedagogerna lyfter 
fram att barnen i sin digitala portfolio kan själva se eller höra hur de utvecklats samt att 
digital portfolio är ett bra instrument vid ett utvecklingssamtal med föräldrarna. Med 
digital portfolio menar pedagogerna har de fått ännu ett observationsinstrument som de kan 
gå tillbaks till för att se vad barnet har utvecklat och vad de kan hjälpa barnet med. 
 
Bern, Frööjd och Torén (2001) beskriver digital portfolio som i vissa fall överlägset bättre 
än traditionell portfolio med tanke på alla digitala hjälpmedel. De skriver även att det är 
svårt för små barn att reflektera över sitt eget lärande men att med hjälp av digital portfolio 
ökar möjligheterna för detta. Bern, Frööjd och Torén (2001) menar dock att digital 
portfolio inte ”doftar” på samma sätt som den traditionella pappersbaserade portfolion och 
har inte samma känsla, dels för att barnet själv inte kan ta fram sin pärm för att sitta och 
titta i. På Ellmins hemsida www.ellmin.se finns en intervju med Roger Ellmin från e-
portfolio konferensen i Odense, Danmark 2005. I den beskriver sig Ellmin vara en ”kritisk 
vän” till arbetet med e-portfolio (digital portfolio). Han beskriver möjligheterna med 

http://www.multimedia.skolverket.se
http://www.ellmin.se
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digital portfolio som många, bland annat eftersom att lärandet kan visualiseras på så många 
olika sätt med hjälp av de tekniska hjälpmedel som finns. Faran med digital portfolio 
menar Ellmin är att för mycket energi läggs på att hantera programmen på datorn istället 
för att fokus läggs på lärandet. Han menar vidare att arbetet med digital portfolio inte kan 
ses som en ”quick fix method” utan ska ses som en process och visa på ett långsiktigt 
lärande. Ellmin och Ellmin (2005) framhåller att pedagogen bör både ha en positiv och 
kritisk inställning till IT.  En god it-teknisk kompetens krävs av pedagogen för att behärska 
program för behandling av text, ljud och bilder. Pedagogen bör även ha kännedom om 
olika sorters färdiga program som finns för digital portfolio, detta för att kunna värdera 
programmen och hur dessa styr och påverkar lärandet. 
 
Bern, Frööjd och Torén (2001) tar i sin bok Portföljmetodikens möjligheter upp några 
saker att tänka på innan man börjar arbetet med portfolio: 

• Att föra pedagogiska diskussioner i arbetslaget där kunskapssyn och barnsyn blir 
genomlysta då dessa ligger till grund för arbetet med portfoliometodiken. 

• Att portfoliometodiken är ett väl genomtänkt arbetssätt som bygger på reflektion. 
Det viktigaste är inte att samla på barns alster.  

• Att arbetet med portfolio inte skall vara påtvingat utan att arbetet får växa fram 
samt att man börjar i liten skala.  

På Ellmins hemsida, beskrivs några förutsättningar för ett framgångsrikt portfolioarbete. 
Till dessa hör bland annat att portfolioarbetet har en tydlig koppling till såväl 
förskoleverksamhetens mål som barnens utvecklingsbehov. I intervjun med Roger Ellmin 
(2005) beskriver han vikten av att formulera ett syfte med arbetet med digital portfolio. 
Han menar att man som pedagog inte ska använda någon metod utan att veta varför. När 
syftet med digital portfolio är formulerat för både pedagogerna, barnet och föräldrar blir 
nästa steg att bestämma vilka specifika lärandeområden som skall stödjas med hjälp av 
portfolion.  

Utformning och innehåll 
 
Vad det gäller utformning av portfolio så finns det ingen helt färdig struktur eller ram för 
innehållet. Detta eftersom att innehållets struktur måste anpassas till den som använder 
portfolion samt till syftet. Detta menar Ellmin och Ellmin-Cederholm (2006) som även 
beskriver att tankearbetet med att välja vilken information som skall vara med samt hur det 
ska presenteras gör portfolion tydligare och ger samtidigt en bild av pedagogen själv. 
Ellmin och Ellmin (2003) beskriver att en portfolios innehåll är ett urval och måste därför 
vara ett medvetet urval. Pedagogen måste ha klara syften för vad som ska samlas i 
portfolion och vilka specifika kunskaps och färdighetsområden som ska täckas in. Krok 
och Lindewald (2005) menar att portfolion skall handla om och innehålla sådant som det 
enskilda barnet tycker, tänker och kan. Innehållet ska vara enkelt så att de olika 
lärandeprocesserna lättare kan synliggöras. De betonar barnets del i vad som väljs ut till 
portfolion. Barnet får så småningom en förståelse för tanken med portfolion och kan 
tillsammans med pedagogen genom samtal och reflektion bedöma vad som ska finnas med 
i den. Vidare menar de att rubrikerna i portfolion bör vara utformade på ett sådant sätt att 
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man enkelt kan se vad barnet kan och i vilka sammanhang barnet utvecklas. De ger 
följande förslag till rubriker: jag, jag kan, familj och kompisar, vad vi gör och jag tycker. 
Rubrikerna vill visa att alla barn utvecklas och lär sig under sin tid på förskolan. Nedan 
visas ett exempel från en av förskolorna i Tynnered på hur en digital portfolio kan se ut. 
 

    Bild: 1 (En presentationsportfolio gjord i programmet 
Power Point) 

(Multimediabyrån) 

I en kurs i IKT under lärarutbildningen fick jag en enkel mall på hur en digital portfolio 
kan se ut. Nedan visas två exempel från den mallen.  

Portfolio

• Barnets namn
• Födelsedag

Innehållsförteckning

 Bild: 2 (Exempel på digital portfolio med programmet 
Power Point) 

Innehåll

• Skapa
• Leka
• Aktiviteter
• Samlingar

Startsida

 Bild: 3 (Exempel på digital portfolio med programmet 
Power Point) 



 14

Multimediabyrån och PIM 

För att skapa en digital portfolio krävs hjälpmedel och kunskap om dessa. Användningen 
av IT i förskola och skola har lett till ett behov av kompetensutveckling inom området. 
Skolverket har från regeringen uppdrag att utveckla IT- och medieanvändningen i förskola 
och skola. Webbplatsen Multimediabyrån är en del av detta uppdrag och erbjuder 
pedagoger inspirations- och stödmaterial. På webbplatsen finns bland annat kurser där man 
kan lära sig att bearbeta bilder, skapa musik, redigera film, publicera på Internet eller skapa 
multimediala presentationer. Kurserna kan användas av den enskilda pedagogen eller av 
arbetslaget. Flera av programmen som används är gratis, andra är kommersiella produkter. 

PIM, ”praktisk IT- och mediekompetens”, är en webbplats som är helt inriktad på 
instruktioner, kursfilmer och övningar. I PIM kan pedagogen studera från nybörjarnivå till 
avancerad multimedieanvändning och dessutom examinera sin kompetens i kommunens 
regi. Multimediabyrån kan därefter fungera som en fortsatt inspirationskälla och möjlighet 
till att ytterligare fördjupa sin IT- och mediekompetens. 
  
Varför portfoliometoden?        
 
Med hjälp av en portfolio kan pedagogen få en bild av varje barns förmåga, kunskap och 
självuppfattning. Portfolion synliggör varje barn och hjälper pedagogen att ta reda på 
barnets erfarenheter, åsikter, intressen och behov (Bern, Frööjd, Torén, 2001). Detta är 
något som läroplanen för förskolan lyfter fram. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98) 
ska verksamheten utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Krok & 
Lindewald (2005) beskriver att alla aktiviteter på en förskola sker i ett sammanhang och 
handlar alltid om barns utveckling och lärande. Portfolion är ett sätt att belysa detta. I 
portfolion ligger fokus på det enskilda barnet och på vad det barnet kan, tycker och tänker 
och genom att visa portfolion för barnet kan barnet få en överblick över sitt eget lärande 
och läroprocesser. Bern, Frööjd & Torén, (2001) menar att barnet upptäcker att de lärt och 
hur de lärt sig genom att pedagogen samtalar och ställer frågor till barnet om materialet. 
Barnet ges då möjlighet till att se, analysera och sätta ord på sitt lärande. Krok & 
Lindewald (2005) har sammanfattat några punkter om fördelar för barnet att ha en egen 
portfolio. Barnet får bland annat:  
 

• Se sitt lärande i ett längre perspektiv. 
• Tid till att reflektera. 
• Ökat självförtroende (barnet ser att det kan och är bra). 
• Något att visa och vara stolt över. 
     (Kork & Lindewald, 2005) 

 
En portfolio ger även ett bra underlag för reflektion mellan föräldrar och pedagogen. Krok 
& Lindewald (2005) skriver att genom portfolio kan föräldrarna tydligt se sitt barns 
utveckling och lärande samtidigt som de får en bra inblick i pedagogens uppdrag och 
arbete, detta menar Krok & Lindewald öppnar ofta upp för ett bättre samarbete och en 
bättre kontakt mellan dem och förskolan. Roger och Birgitta Ellmin (2003) framhåller även 
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de vad föräldrarna får ut av portfolion och menar att portfolion kan ge utgångspunkt för 
föräldrarna att lättare hjälpa och stödja sitt barns utveckling.   
 
Enligt Krok & Lindewald (2005) får pedagogen i arbetet med portfolio bättre möjlighet till 
att möta det enskilda barnet där det befinner sig i sin utveckling samt en ökad förståelse för 
olika inlärningsstrategier. Pedagogen kan med hjälp av portfolio se hur ett barn utvecklas 
och vad som bör bli nästa steg (Bern, Frööjd och Torén, 2001). Portfoliometoden är även 
ett hjälpmedel till att konkretisera förskolans verksamhet och varje barns lärande. Genom 
arbetet med portfolio uppmärksammar pedagogen vad förskolan erbjuder barnen i 
vardagen och ger pedagogen fokus samt en tydlighet i sitt uppdrag gentemot barn och 
föräldrar (Krok & Lindewald, 2005). Taube (1997) menar med avseende på skolan, att 
lärarens eget granskande av elevers portfolio i relation till uppsatta mål gör att framsteg 
och tillkortakommanden uppenbaras. Taube menar att om flertalet elever avslöjar att de 
missförstått något inom ett bestämt område blir det tydligt att undervisningen bör 
modifieras. Samma resonemang kan sättas in förskolans användande av portfolio, där det 
är verksamheten som bedöms och inte barnet. Genom portfolio får pedagogen information 
om verksamhetens effekter och behov av förändringar avseende dessa.  Bern, Frööjd och 
Torén (2001) framhåller även de att portfolio visar hur verksamheten utvecklas i 
förhållande till målen. De menar att vid utvärdering av verksamheten kan det vara till stor 
hjälp att titta i portfolion, reflektera över det man ser och sen skapa nya förutsättningar för 
arbetet.  

Ellmin-Cederholm, Ellmin & Ellmin (2005) har gjort en studie som omfattar 296 
pedagogers portfolioarbete med barn/elever i förskola och grundskola. Enligt deras studie 
har portfolioarbetet bidragit till följande: ett bättre individuellt bemötande av 
barnen/eleverna, ett tydligare mål- och utvärderingsarbete samt bättre dokumentation av 
det nämnda. Andra positiva förändringar som nämns efter arbetet med portfolio är den 
egna reflektionens betydelse för yrkesutvecklingen som pedagog, att arbetet får mer 
struktur samt att de pedagogiska diskussionerna i arbetslaget ökar och förbättras. 

 
Metod 
 
I uppsatsens metoddel kommer följande avsnitt presenteras; urval, kvalitativ metod, 
kvalitativ intervju, etik och analysmetod. 
 
Urval  
 
För min undersökning valde jag att intervjua verksamma pedagoger som arbetar aktivt med 
digital portfolio. Enligt Svenning (2003) betyder detta att jag gör ett selektivt urval då 
personerna jag vänder mig till är verksamma inom mitt intresseområde. Jag valde att utföra 
intervjuer inom Luleå kommun för att kunna träffa intervjupersonerna i fråga. Detta för att 
inte missa kroppsspråk och annat som kan förmedlas genom sinnena (Svenning, 2003). 
Den första förskolan jag valde att kontakta är en förskola där jag utfört en 
verksamhetsförlagd utbildning. Jag kontaktade den eftersom jag vet att pedagogerna där 
arbetar aktivt med digital portfolio. Pedagogerna kontaktade jag via telefon för att få ett 
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direkt svar på om de kunde tänka sig att ställa upp i min undersökning. Att skicka ut brev 
är mer tidskrävande än att ringa och det kan dessutom hända att man inte får något svar. På 
telefon kan man direkt informera om syftet med undersökningen samt tydliggöra vikten av 
personernas bidrag för undersökningen.  
 
För att ta reda på fler förskolor som arbetar med digitala portfolion sökte jag på Internet 
efter förskolors hemsidor inom Luleå kommun. Jag läste även igenom förskolors 
kvalitetsredovisningar. Jag fann en förskola som i sin kvalitetsredovisning för läsåret 
2007/2008 uppgav att vidareutveckla sin portfolion digitalt som ett mål. När jag 
kontaktade förskolan uppgav de att de inte kände sig tillräckligt insatta i digital portfolio 
ännu för att ställa upp på en intervju. Två andra förskolor som jag kontaktade uppgav på 
sin hemsida eller i sin kvalitetsredovisning att de arbetade med portfoliometoden, det 
visade sig dock inte röra sig om den digitala portfolion utan den traditionella portfolion i 
pappersformat. Undersökningen kom tillslut att omfatta fyra intervjuer med pedagoger från 
samma förskola. Att antalet intervjupersoner inte blev fler än fyra från denna förskola 
handlade om tidsbrist från pedagogernas sida. Pedagogerna som intervjuats är utbildade 
förskollärare och arbetar på en kommunal förskola med barn i åldern 1-5 år.  
 
Kvalitativ metod 
 
Min metod kan sägas vara inspirerad av fenomenografin. Fenomenografin är ett 
vetenskapligt förhållningssätt vilken har fokus riktad mot att studera människors 
uppfattningar av ett fenomen (Patel & Davidson 2003). Med min studie ville jag undersöka 
den enskilda pedagogens uppfattningar kring sitt arbete med digital portfolio.  
 
Min undersökning faller under benämningen kvalitativ. Enligt Backman (2008) innefattar 
en kvalitativ metod verbala formuleringar, skrivna eller talade. En kvalitativ undersökning 
riktar intresset mot individen och hur individen tolkar och formar en verklighet (Backman, 
2008). Trost (2005) har mångårig erfarenhet av kvalitativa intervjuer och han menar att om 
intresset ligger i att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera så är en 
kvalitativ studie rimlig. Han menar även att om frågeställningen gäller att förstå eller hitta 
mönster så skall man göra en kvalitativ studie. Jag har valt att göra en kvalitativ 
undersökning eftersom en kvalitativ undersökning syftar till exemplifieringar samt 
intresserar sig för djupare fenomen i ett innehåll (Svenning, 2000).  
 
Kvalitativ intervju 
 
Patel & Davidson (2003) menar att i den kvalitativa intervjun finns utrymme för 
intervjupersonen att svara med egna ord. I mina intervjuer hade jag i förväg formulerat 
intervjufrågor (se bilaga 1) och använde mig av en låg grad av standardisering. Vilket 
innebär att jag valde att ställa frågorna i den följd som passade sig bäst i det enskilda fallet 
samt formulerade följdfrågor beroende på tidigare svar (Trost, 2005).  När en kvalitativ 
intervju görs är både intervjuaren och intervjupersonen medskapare i ett samtal eftersom 
man måste hjälpas åt att bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang. 
För att underlätta samtalet bör intervjuaren samtala med intervjupersonen på ett sådant sätt 
att denne inte blir hämmad. Intervjuare bör kunna använda sig av gester och språkbruk som 
intervjupersonen kan relatera till (Trost, 2005). Intervjuerna spelade jag med 
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intervjupersonens samtycke in med hjälp av en kassettbandspelare för att få en fullständig 
återgivning av intervjuerna samt för att kunna fokusera mig helt åt samtalet med 
intervjupersonen. Enligt Trost (2005) kan det verka störande för den intervjuande om 
anteckningar förs.  
 
I min undersökning använde jag mig av strukturerade frågor. Trost (2005) menar att man 
bör veta vilken betydelse man tillskriver termen strukturerad. Med strukturerade intervjuer 
menar jag att jag ställde frågor om just det ämne jag ville veta om. Mina frågor gav inte 
intervjupersonen möjlighet till att tala om en massa annat än det området min 
undersökning avser.  
  
Etik 
 
Vetenskapsrådet har gett ut en skrift om forskningsetiska principer för den humanistiska 
och samhällsvetenskapliga forskningen antagna av Humanistisksamhällsvetenskapliga 
forskningsrådet i mars 1990 (VR, 2002). I skriften finns fyra allmänna huvudkrav som ska 
användas vid forskning och som jag har följt i min undersökning. Det första kravet gäller 
att informera intervjupersonerna om syftet med studien. Detta gjorde jag både vid den 
första kontakten via telefon samt när vi träffades innan intervjun påbörjades. Det andra 
kravet gäller att deltagare i en undersökning själv har rätt att bestämma över sin medverkan 
samt har rätt till att när som helst under pågående intervju avbryta utan negativa följder för 
dem. Att ställa upp på intervjuerna var frivilligt och rätten till att avbryta informerade jag 
personerna om innan intervjun. Det tredje gäller konfidentialitetskravet vilket innebär att 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem samt 
att de som deltar inte skall kunna kopplas till uppsatsen. Detta informerade jag 
intervjupersonerna om dels vid den första kontakten via telefon samt när vi träffades. Det 
resterande kravet gäller att inte använda uppgifterna i andra sammanhang än det som man 
har informerat de berörda om. Jag kommer endast att använda material som jag har samlat 
in till denna uppsats. 
 
Analysmetod 
 
I analyserandet av mitt material har jag inspirerats av fenomenografins analysmetod av 
intervjuer. Enligt Patel & Davidsson (2003) sker den fenomenografiska analysen, efter 
transkribering av intervjuer, i fyra steg; bekanta sig med data och etablera ett 
helhetsintryck, uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna, 
kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier och slutligen studera den 
underliggande strukturen i kategorisystemet.  
 
Jag började med att transkribera intervjuerna för att lättare kunna hantera informationen. 
Enligt Svenning (2000) går all analys ut på att hitta mönster. Jag har upprepade gånger läst 
igenom alla svaren. Patel & Davidsson (2003) menar att vi efter ett antal genomläsningar 
kan börja skönja mönster i svaren och därefter följer en kategorisering av dessa. När 
kategorisystemet börjar få en god struktur kan vi kanske se relationen mellan de olika 
kategorierna och därmed kan den slutliga text börja författas där utfallet från den 
kvalitativa bearbetningen redovisas (Patel & Davidsson, 2003). Efter genomläsningarna 
delade jag upp svaren i olika teman varefter jag författade mitt resultat. Jag har även tagit 
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hjälp av två oberoende personer och låtit dem läsa igenom och kommentera materialet. 
Nyberg (2000) menar att vid analys av kvalitativt material blir det ofta fråga om 
tolkningssvårigheter, för att göra tolkningen mera tillförlitlig är det bra att två eller fler 
oberoende personer försöker läsa igenom svaren. 
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Resultat  
 
Här presenterar jag resultatet från mina intervjuer med fyra pedagoger som arbetar med 
digital portfolio i förskolan. Jag redovisar resultatet i teman utifrån mitt syfte och mina 
frågeställningar.  
 
Pedagogernas arbete med digital portfolio 
 
Digital portfolio med analoga komplement  
 
Det är andra året som pedagogerna arbetar med digital portfolio på förskolan. För Pedagog 
1 var arbetet med digital portfolio redan etablerat när denne började arbeta på förskolan. 
För de andra så startade arbetet med den traditionella pappersbaserade portfolion vilket sen 
övergick till en digital form av portfolion. I dokumentationsarbetet till digital portfolio 
använder pedagogerna digitalkamera, filmkamera samt diktafon. Främst är det digital 
kameran som används eftersom den är enkel att både fotografera och filma kortare klipp 
med. Filmerna redigeras i programmet Windows movie maker och portfolion visas i Power 
Point. Innehållet i de digitala portfolios som pedagogerna arbetar med följer en struktur 
enligt följande rubriker:  
 

• Språk 
• Rita, läsa, skriva 
• Matematik 
• Socialt 
• Grov och finmotorik 
• Av- och påklädning 

 
Portfolion kan även innehålla andra mappar som t.ex. födelsedagar, gruppverksamhet, 
utvecklingssamtal, men detta varierar mellan pedagogerna. Rubrikerna i den digitala 
portfolion har följt med från den tidigare pappersbaserade portfolions rubriker. Dessa 
rubriker bygger enligt pedagogerna på de mål verksamheten har och är bearbetade fram av 
pedagogerna. Pedagogerna har fortfarande en pappersbaserad mapp vid sidan av den 
digitala där exempelvis teckningar, målningar och dokumentationer sparas. En pedagog 
beskriver att om man t.ex. har filmat när ett barn skriver sitt namn så sparas pappret där 
namnet skrivits i den pappersbaserade portfolion.  
 
Ansvar och val av material 
 
Varje barn på förskolan har en egen digital portfolio samt en pedagog som bär ansvaret för 
den. Tre av pedagogerna ansvarar för fem barns portfolio vardera och en pedagog ansvarar 
för sex barns portfolio.  Som det ser ut nu med arbetet så ansvarar pedagogen för samma 
portfolio under hela barnets tid på förskolan. Pedagogerna uppger att de arbetar med digital 
portfolio varje vecka. De filmar och fotograferar barnen under veckan och på sin 
planeringstid tittar de igenom materialet, sorterar under rätt rubrik och barn samt skriver en 
kort kommentar till det som läggs in i portfolion. Kommentaren kan t.ex. handla om att 
namnge en bild eller att ge en kort beskrivning av händelsen. Datum skrivs alltid till det 
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som sätts in i portfolion. Pedagogerna uppger att de ansvarar för att samla in material till 
sina ansvarsbarns portfolio men att de även filmar och tar kort ifall att de ser något som är 
värt att dokumenteras hos någon annans ansvars barn. Dessa filmer och fotografier läggs 
då in under en mapp på datorn som heter Sortera och som är tillgänglig för alla pedagoger. 
Det är pedagogen som väljer ut materialet till portfolion men en pedagog uppger att denne 
ibland brukar visa några filmklipp eller bilder för barnen och sen får de vara med och 
bestämma vilket av det materialet som väljs ut till portfolion. Pedagogerna uppger att det 
alltid tittar på vad barnen kan och inte på vad de inte kan. Vad pedagogerna filmar och 
fotograferar varierar. Det kan vara under gruppverksamheten (barn i samma åldersgrupp 
har aktiviteter i grupp), utomhus, under matsituationer och under av- och 
påklädningssituationer. Pedagog 2 menar att man måste få vardagen på förskolan att flyta 
ihop med portfolioarbetet. Ibland filmar eller fotograferar pedagogerna utan att ha något 
speciellt fokus men oftast har pedagogerna fokus på något när de filmar eller fotograferar, 
de vet vad de tittar efter. Detta beror på att de följer strukturen med rubrikerna. 

 
Varje termin inför utvecklingssamtalen brukar jag kolla om det är något barn som inte har 
material under varje mapp, eller som har det väldigt tomt. Då vet jag vad jag ska titta på. T.ex. 
så kanske jag filmade ett barn för två år sen under påklädning och sen så har det hänt 
jättemycket då kan jag ju filma det. (Pedagog 2)  

 
Samtal kring den digitala portfolion 
 
Samtliga pedagoger uppger att de på den enskilda planeringen en gång i veckan tar in ett 
barn och samtalar med denne kring materialet i portfolion. De kan titta tillsammans med 
barnet på en dokumenterad händelse och fråga saker som: Vad gjorde du? Vad kände du? 
De kan även titta på dokumentation från något år tillbaka. Pedagog 3 berättar att denne 
ibland har bestämda frågor och ibland bara visar något för barnet och hör vad det säger om 
det. Digital portfolio har även en del i utvecklingssamtalet. Samtliga pedagoger berättar att 
de visar portfolion för föräldrarna under utvecklingssamtalet. De menar att digital portfolio 
är ett konkret material att visa föräldrarna vad barnen gör på förskolan samt vad barnen lär 
sig och vad barnen kan. Pedagogerna för även samtal tillsammans med kollegor kring 
portfolion. Oftast är samtalen med den pedagog som de planerar gruppverksamheten 
tillsammans med. En pedagog berättar: 

 
Jag kanske visar en film och frågar dem vad de ser på filmen utan att berätta vad jag själv har 
sett. Det är inte bara jag för då är det ju bara min uppfattning och det kanske inte stämmer. 
(Pedagog 4)  

 
Pedagogernas syften och motiv till arbetet 
 
Syftet som samtliga pedagoger uppger till arbetet med digital portfolio är att kunna fånga 
barnens lärande samt att få barnen till att se sitt eget lärande. Digital portfolio utrycks som 
ett bra hjälpmedel för att göra detta möjligt. När barnen ser sig själv på film eller foto kan 
man som pedagog visa på utvecklingen. Pedagogerna menar att det är viktigt att kunna 
påvisa för barnen vad de kan och visa dem att de utvecklas eftersom det leder till lust och 
inspiration för fortsatt lärande.  
 



 21

Andra motiv till arbetet med digital portfolio uppges vara att kunna visa för föräldrarna 
vad barnen gör och hur de utvecklas och lär. Samt att det är ett sätt för pedagogerna själva 
att se barnens lärande. Detta leder till att pedagogen kan fånga upp t.ex. om något barn 
behöver extra stöd eller hjälp. Pedagog 1 nämnde att syftet med digital portfolio även är att 
barnen skall ha med sig något till skolan som visar på deras utveckling, och som 
förhoppningsvis kan fungera som en början till barnens individuella utvecklingsplan.  
 
Styrkor och svagheter i arbetet med digital portfolio 
 
Styrkor som pedagogerna uppfattar i arbetet med digital portfolio uppges vara samma 
saker som för syftet till arbetet: att kunna se barnets lärande, föräldrarna kan se det och 
barnet själv. En pedagog uppger styrkan med digital portfolio att man börjar se på barnet 
och deras kunskap på ett annat sätt.  
 

Man utvecklas själv eftersom det blir utmaningar. Nog har man tittat på t.ex. motorik förut kan 
hon hålla gaffeln pincettgrepp osv. men nu känns det mer viktigt, och man kan visa på `titta 
vad ditt barn kan´ osv. (Pedagog 4)  

 
Andra styrkor med digital portfolio uppges vara att en film eller ett foto alltid finns kvar 
och att man kan gå tillbaka flera gånger och titta på den utifrån olika frågor och syften.  
 
Vad det gäller svagheter i arbetet med digital portfolio så uppger pedagogerna att den 
tekniska utrustningen är ett problem. Som det ser ut nu kan de inte spara hur mycket 
material som helst på sina datorer och efter ett tag måste det brännas ner på CD-skivor. 
Problemet med det är att CD-skivorna än så länge är så pass sköra och de slutar lätt att 
fungera. Då är fler års arbete borta i och med att det är raderat från datorn. En lösning till 
detta som nu diskuteras bland pedagogerna är att köpa usb-minnen till varje barn. 
Pedagogerna utryckte även en önskan om att skaffa en skanner till förskolan för att kunna 
spara allt digitalt, så som teckningar och målningar. En annan aspekt med arbetet med 
digital portfolio är att pedagogerna har hunnit olika långt vad det gäller kunskaperna om 
data och att det krävs mycket tid när man inte är så kunnig. Behov till utbildning inom 
detta område finns.  
 
Pedagogerna berättar att deras digitala portfolio fortfarande är under uppbyggnad och de 
uttrycker att arbetet med digital portfolio är en process och att den alltid kan bli bättre. 
Gemensam önskan för förbättrandet av deras digitala portfolio är att tillsammans bearbeta 
en grund för vad som skall finnas med under varje rubrik. Som det är nu i arbetet blir det 
lätt att de tar med så mycket som möjligt och hela tiden ser saker som borde dokumenteras 
vilket är tidskrävande. Pedagogerna menar att det skulle räcka med till en början att ha en 
eller två saker under varje rubrik som man tittar på och dokumenterar. T.ex. kan det vara 
att titta och dokumentera varje år hur barnet håller i en penna. Att alla på förskolan ska ha 
med ungefär samma saker i sin portfolio blir viktigt ifall att pedagogerna av någon 
anledning byter ansvarsbarn.  
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Digital portfolio som underlag till pedagogernas reflektion över verksamheten 
 
Sammanfattat kan sägas att pedagogerna anser att arbetet med digital portfolio leder till 
reflektion som påverkar hur de planerar verksamheten. Främsta anledningen till detta 
uppges vara att de följer en viss struktur i arbetet med digital portfolio. Eftersom 
pedagogerna följer en viss struktur har de valt ut speciella områden att fokusera på i 
insamlandet av material till portfolion. När de samlar material till den enskilda portfolion 
så kan de titta på vart det saknas material och därefter skapa förutsättningar och planera 
aktiviteter med barnen efter det. En av pedagogerna berättar: 
 
       Just nu arbetar vi mycket matematik och vi har ju en rubrik som heter det och det är klart att 

man då gör förutsättningar för barnen att de ska kunna utföra matematiska aktiviteter. För det 
är då man kan se om de har t.ex. antalsuppfattning. (Pedagog 4)  

 
Bortsett från hur strukturen i arbetet påverkar planeringen av verksamheten så uppger 
samtliga pedagoger att de även kan reflektera över verksamheten när de sitter och tittar i 
barnens portfolios och ser någonting exempelvis på en film. Det kan då leda till att de 
ändrar förutsättningarna för något eller planerar något efter vad de har sett. Ett exempel 
som visar på hur detta kan te sig ges nedan:  
 
      Man kanske märker i en film att något barn har svårt att klä på sig och då planerar man efter 

det. (Pedagog 2)  
 
Digital portfolio som underlag till reflektion över pedagogernas förhållningssätt 
 
På frågan huruvida arbetet med digital portfolio leder till reflektion över pedagogens 
förhållningssätt svarade samtliga pedagoger att det gjorde det. Främst handlar det då om de 
tillfällen då de själva är med på film. I fall att någon av de andra pedagogerna filmat när de 
håller i en samling eller liknande. Dessa tillfällen uppgav samtliga pedagoger leder till ett 
reflekterande över deras förhållningssätt. Exempel som ges på detta är att pedagogen börjar 
reflektera över hur de pratar till barnen, hur de låter och vad de säger, hur de förklarar 
saker för barnen och vilka begrepp de använder. Pedagog 3 berättar om hur att se sig själv 
leda en samling kan leda till reflektion över hur man låter barnen komma fram, ifall att det 
kanske är något barn som aldrig får säga något eller att det är något barn som man säger till 
hela tiden. Pedagogen menar vidare att genom att se sig själv agera får man upp ögonen 
och först då kan man också förändra.  
 
Pedagog 1 menar att denne såklart hela tiden måste reflektera över sitt förhållande 
gentemot barnen och deras lärande i arbetet med portfolio. Pedagogen menar att man 
måste tänka efter vad man tycker är viktigt att ta med i portfolion och att man i arbetet med 
den kommer på sådant som man hade kunnat göra annorlunda. Pedagogen ger som 
exempel att om man upptäcker genom portfolion att ett barn t.ex. har svårigheter inom 
matematik så måste man reflektera över sitt förhållningssätt och försöka hitta nya vägar.  
Arbetet med digital portfolio kan även öppna upp ögonen för hur mycket barnen faktiskt 
kan vilket gör att man ändrar sitt förhållningssätt. Detta menar en av pedagogerna som 
berättar:  
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När man börjar titta, filma och se så tänker man men herregud, de är ju bara två år och de kan 
det här och vad duktiga de är. Och då förhåller man sig på ett lite annat sätt. Man kanske ställer 
lite mer krav på dem och ger utmaningar. Det är väl då man ändras. För man ska ju alltid ha lite 
högre mål för barnen för att ge dem utmaningar. Just för att kunna sträva framåt. Och det har ju 
förändrat hur man är. (Pedagog 4)  

 
Pedagogerna har en gemensam uppfattning om att de hela tiden lär sig nya saker i arbetet 
med digital portfolio vilket leder till att de förhåller sig därefter. Pedagog 3 menar att de 
gånger denne filmar eller fotograferar så är det denne själv som integrerar med barnen och 
när denne tittar på bilder eller filmen sen så kan upptäckter göras. Pedagoger berättar om 
när denne filmat en aktivitet och bett ett barn berätta om det som görs, barnet ville inte 
berätta varav pedagogen riktar kameran åt ett annat håll. När pedagogen tittade på filmen 
efteråt så märkte denne att barnet började berätta precis när pedagogen slutade filma 
barnet.   
 

Detta får en att undra hur många gånger man har gjort det utan att man upptäckt det? Missat 
något barn i förbifarten och man varken hör eller ser. Detta har jag sen börjat tänka på, man får 
en tankeställare. (Pedagog 3)  

 
 
Diskussion 
 
Nedan följer en diskussion av; mitt resultat, digital portfolio och integritet samt 
metoddiskussion. 
 
Resultat  
 
Arbetet med digital portfolio 
 
I arbetet med digital portfolio fokuserar pedagogerna på det positiva och dokumenterar 
kunskapen och inte vad barnen inte kan, detta framhålls i litteratur kring portfolio som 
viktigt. Portfolion skall vara uppmuntrande för barnet till ett fortsatt lärande. Däremot är 
det endast pedagogerna själva som väljer ut materialet till den digitala portfolion. Med 
undantag från en pedagog som uppger att hon ibland låter barnen vara med att välja utifrån 
några klipp eller bilder. Jag tror att det är viktigt att barnen får känna sig delaktiga i val av 
innehåll till portfolion för att på så sätt känna att den digitala portfolion är meningsfull. Så 
klart kan det vara problematiskt att göra de allra yngsta barnen delaktiga i val av innehåll 
till den digitala portfolion, men det är en process och pedagogen måste ha detta i åtanke 
samt skapa dessa möjligheter. Med digital portfolio måste material först tittas på och väljas 
ut istället för att man har ett arbete eller en teckning som barnet lättare kan välja om de vill 
ha med eller inte i sin portfolio. Detta blir tidskrävande och kanske problematiskt att göra 
barnen delaktiga i. Men att börja med att sitta med barnen så ofta tillfälle ges och samtala 
om innehållet tror jag är en bra väg att gå i alla fall. Vilket pedagogerna i studien gör då de 
sitter med varje barn ungefär en gång var femte/sjätte vecka och pratar om innehållet i 
portfolion. Bern, Frööjd och Torén (2001) menar att portfolion hjälper barnet att reflektera 
över sin utveckling och att barnet på så sätt får makt över och rätt att själv värdera sin 
läroprocess. 
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Litteraturen framhåller även vikten av att ha ett tydligt syfte med portfolio. Det anser jag 
att pedagogerna har. De arbetar efter rubriker som de har bearbetat fram tillsammans 
utifrån läroplanen och samtliga pedagoger menar att det viktigaste med portfolion är att 
kunna synliggöra barnens lärande för barnen själva men även för pedagogerna och 
föräldrarna.  En tänkbar möjlighet är att pedagogerna i sitt arbete med digital portfolio 
fokuserar för mycket på att fylla ut portfolion med material under varje rubrik istället för 
att fokusera på lärandet som sker och reflektionen kring detta. Det kan vara en risk med att 
ha samma fasta rubriker för varje barn. Samtidigt kan rubrikerna vara väldigt bra eftersom 
de ger fokus i arbetet och ifall att rubriker utgår från läroplanen så uppfylls kanske målen 
på ett konkret sätt. Pedagogerna nämner en önskan om att ha en gemensam grund för exakt 
vad som ska finnas med under varje rubrik samt att inte ha med så väldigt mycket från 
början. Detta tror jag kan underlätta att organisera arbetet och ger såklart ytterligare fokus. 
Krok & Lindewald (2003) betonar att man som pedagog ska börja med det lilla och 
dokumentera det som känns aktuellt för pedagogen och dennes barngrupp. De menar att 
man som pedagog begränsar för att ge barnen möjlighet till att få överblick och kunna se 
sitt lärande. Men Krok & Lindewald menar även att man inte ska bestämma för mycket på 
förväg om vad som ska finnas med i portfolion. De framhåller att låta portfolioarbetet ta tid 
eftersom det ändå aldrig blir klart då det är en process.  
 
Pedagogerna framhåller ett behov av kompetensutveckling inom teknik eftersom de menar 
att utan kompetens och kunskap krig de olika programmen och hjälpmedlen som används 
så blir arbetet med digital portfolio mycket tidskrävande. Denna aspekt är även något som 
litteraturen tar upp. Jag tror det är mycket viktigt att alla på förskolan eller i ett arbetslag 
ges möjlighet till utveckling inom detta område åtminstone i fall att beslutet om att arbeta 
med digital portfolio gäller för alla. I fall att arbetet med digital portfolio upplevs som svårt 
och krångligt är det sannerligen svårt att känna det engagemang som krävs. Precis som 
Bern, Frööjd och Torén (2001) menar så får inte arbetet med portfolio vara påtvingat utan 
det måste få växa fram. Inom detta område spelar ledning med rektor in till vilka 
möjligheter som ges inom kompetensutveckling men också till vilka hjälpmedel som 
pedagogerna får tillgång till. Digital portfolio kräver en bra teknisk utrustning. 
 
Underlag till reflektion och förändring av förhållningssätt och verksamhet 
 
I resultatet framkommer det att pedagogerna anser att digital portfolio leder både till 
reflektion och förändring av verksamhet och förhållningssätt. Samtliga pedagoger menade 
att arbetet med digital portfolio leder till upptäckter som påverkar verksamheten och 
förhållningssätt. Vilket jag även anser att det verkar göra. Dock verkade detta inte vara 
något som de hade ägnat mycket tanke och tid till och digital portfolio verkar inte vara 
något som används till detta syfte. Det är mer strukturen i arbetet med rubrikerna som 
påverkar verksamheten och de gånger pedagogerna själv blivit filmade som påverkar deras 
förhållningssätt. Som jag tog upp tidigare i litteraturgenomgången så kan en portfolio visa 
hur verksamheten utvecklas i förhållande till målen och att vid utvärdering av 
verksamheten kan det vara till stor hjälp att titta i portfolion, reflektera över det man ser 
och sen skapa nya förutsättningar för arbetet (Bern, Frööjd och Thorén 2001). Till detta 
syfte använder pedagogerna i studien inte den digitala portfolion. Något som jag tror hade 
kunnat vara till en fördel eftersom digital portfolio är en konkret dokumentation av 



 25

verksamheten. Pedagogerna uppger dock att arbetet med portfolio är en process vilket kan 
innebära att de ännu inte kommit så långt ännu. 
 
Som jag tog upp i min inledning så framhåller läroplanen för förskolan pedagogisk 
dokumentation. Något som Lenz Taguchi (2007) menar kan förändra förskolans 
förhållningssätt till barnet samt förändra verksamheten. En intressant del är hur digital 
portfolio kan fungera som pedagogisk dokumentation. Enligt Lenz Taguchi (2007) är 
pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt 
reflektionsarbete, barnen emellan, pedagoger samt familjen och förskolan emellan. Detta 
anser jag att pedagogerna i studien har tagit fasta på. Men något som enligt mig kan 
utvecklas så är det hur dokumentationen, digitala portfolion, används för att planera hur 
framtida förutsättningar för lärande skall möjliggöras. Det som upptäcks under 
reflektionsstunder kring det dokumenterade bör utgöra grunden för hur arbetet går vidare. 
Lenz Taguchi beskriver barnsyn och förhållningssätt som mänskliga, sociala och 
samhälliga konstruktioner och att ett syfte med pedagogisk dokumentation är att försöka 
synliggöra och förstå dessa konstruktioner så att man som pedagog kan öppna sig för nya.  
 
Slutsats 
 
Kortfattat kan sägas att studien tyder på att digital portfolio leder till reflektion och 
förändring av pedagogens verksamhet och förhållningssätt. Men jag tror att detta kan 
utvecklas och fler möjligheter skapas främst genom att pedagogerna själv medvetet 
använder digital portfolio som ett verktyg till detta. Vilket intervjupersonerna inte gjorde. 
 
Det är inte digital portfolio i sig som är viktig utan de reflektioner som den ger upphov till. 
Används digital portfolio med det i åtanke kan den bli ett verktyg med möjligheter till både 
reflektion över och förändring av pedagogens förhållningssätt och verksamhet. Det krävs 
organisation så att det blir tid till detta samt utbildning inom IT så att inte pedagogernas tid 
går åt till att krångla med datorn utan till att reflektera över det lärande som sker. Jag tror 
att man som pedagog med hjälp av en digital portfolio kompletterat med anteckningar vid 
sidan om snarare kan vinna tid genom att man använder digital portfolio som ett verktyg 
till reflektion över både barnens lärande, samt det egna lärandet. Jag tror även att digital 
portfolio har många möjligheter just i förskolan. Till skillnad från elever i skolan så har 
barnen på förskolan kanske inte så många arbeten och liknande som visar på deras 
utveckling utan den utveckling som sker för de yngre barnen är främst språklig och 
motorisk vilket är svårt att sätta ner på ett papper, men med digitala verktyg och digital 
portfolio kan denna utveckling dokumenteras och med det också användas till att visa och 
uppmuntra barnen, pedagoger och föräldrar. Därför anser jag digital portfolio hör förskolan 
till.   
 
Digital portfolio och integritet  
 
Innan man som pedagog startar upp arbetet med digital portfolio och insamlandet av 
material är det viktigt att fundera ur ett integritetsperspektiv. Hur mycket ska vi 
dokumentera och kartlägga människor och vilka konsekvenser kan det få att spara denna 
information i digital form? Det är viktigt att det material som samlas in endast är 
tillgängligt för involverade personer samt att tekniken är så pass väl fungerande att denna 
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säkerhet garanteras. Det är också viktigt att informera föräldrarna om i vilket sammanhang 
materialet ska användas samt få föräldrarnas tillåtelse innan man börjar sparandet. Enligt 
Bern, Frööjd och Torén (2001) hör inget som är sekretessbelagt hemma i portfolion och de 
betonar att portfolion är barnets privata och dennes egendom.  
 
Metoddiskussion 
 
Även om jag hade informerat pedagogerna om syftet med mitt arbete innan intervjuerna så 
tror jag att jag hade kunnat få bättre och mer genomtänkta svar på mina frågor angående 
digital portfolio som underlag till reflektion över förhållningssätt och verksamhet ifall att 
mina intervjupersoner hade vetat om dessa frågor i förväg. Kanske har de aldrig reflekterat 
hur och om det påverkar reflektionen även om det gör det och därför hade en förberedelse 
varit till en fördel. 
 
Patel och Davidson (2003) beskriver att med god validitet menas att vi undersöker det vi 
avser att undersöka och god reliabilitet menas att vi gör detta på ett tillförlitligt sätt.  Jag 
utförde kvalitativa intervjuer för att få fördjupad kunskap om enskilda pedagogers 
uppfattning av sitt arbete med digital portfolio. Intervjufrågorna jag ställde är kopplade till 
mitt syfte och mina frågeställningar. Jag anser därför att den metod jag använt mig av har 
gett svar på mina frågor samt att jag har undersökt vad jag hade för avsikt att undersöka. 
Men om jag hade intervjuat fler pedagoger som arbetar med digital portfolio hade detta 
kunnat ge en bredare bild av pedagogers arbetssätt och erfarenheter. Anledningen till att 
det endast blev fyra intervjuer beror dels på att en del pedagoger tackat nej till intervjuer 
samt att tiden inte räckte till för mig att söka reda på fler intervjupersoner.  
 
Enligt Trost (2005) menar man ofta med reliabilitet att en mätning vid en viss tidpunkt ska 
ge samma resultat vid en förnyad mätning. I en intervju blir detta problematiskt. 
Människan är inte statisk eller stabil i sina föreställningar och åsikter vilket innebär att 
svaret för en fråga inte nödvändigtvis blir densamma varje gång den givna frågan ställs. 
Detta kan säkerligen stämma in även på mina intervjuer. Sen kanske pedagogerna inte kom 
på att säga en del saker under intervjun som de kanske kom på efteråt. När reliabiliteten 
blir svår att erhålla ett mått på måste andra sätt att försäkra sig om undersökningens 
tillförlitlighet göras. Ett sätt att göra detta kan vara att spela in intervjun på band för att 
försäkra sig om att man uppfattat allt korrekt (Patel & Davidson, 2003). Eftersom jag 
spelade in mina intervjuer hade jag möjlighet att gå tillbaka och kontrollera citat i samband 
med författandet av resultatet.   
 
Källornas karaktär och tillförlitlighet 
 
Vad det gäller portfoliometoden finns det gott om litteratur av karaktären handböcker 
samtidigt som det råder en brist på kritisk forskning inom området. Vissa av dessa 
handböcker kan tyckas vara syftade till att marknadsföra portfoliometoden som en enkel 
lösning på de flesta pedagogiska problem. I min studie har jag använt mig en del av 
litteratur som kan falla under benämningen handböcker dels eftersom någon annan 
litteratur är svår och tidskrävande att få tag på. Jag har dock försökt att hålla en kritisk 
inställning till dessa samt försökt att lyfta fram förutsättningar för ett meningsfullt arbete 
med digital portfolio. Jag hoppas att jag i min uppsats har lyckats föra fram budskapet om 
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att digital portfolio inte är en snabb och enkel metod utan en process vilken är lärorik när 
reflektion och tid till eftertanke ges.    
 
 
Vidare forskning 
 
Inom området digital portfolio i förskolan finns många intressanta aspekter att forska 
vidare kring. Dels eftersom att digital portfolio är ett så nytt arbetssätt. I min studie har jag 
utgått från pedagogernas perspektiv och ett alternativ till vidare forskning hade kunnat vara 
att utgå från barnens perspektiv och deras delaktighet och meningsskapande i arbetet med 
digital portfolio.    
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till pedagoger som arbetar med digital portfolio i förskolan 

 
• Hur kommer det sig att du började arbeta med digital portfolio? 

 
• Hur är er digitala portfolio är uppbyggd?  

 
• Hur ser arbetet med digital portfolio ut?  

            - när arbetar du med dig. portfolio?  
            - vem ansvarar för portfolion,? 
            - vem/ hur väljs val av innehåll? 
 

• Vad är ert syfte med arbetet med digital portfolio?  
 

• Med vilka samtalar du kring portfolion?  
 

• Har arbetet med den digitala portfolion väckt tankar hos dig om hur du förhåller dig 
till barnen?  

 
• Har arbetet med digital portfolio har lett till förändring av ditt förhållningssätt?  

 
• Har arbetet med digital portfolio väckt tankar hos dig kring hur du planerar din 

verksamhet?  
 

• Har arbetet med digital portfolio har lett till förändring av din verksamhet?  
 

• Vad anser du vara styrkan med arbetet med digital portfolio?  
 

• Finns det något som du skulle vilja ändra på i arbetet med digital portfolio?   
 
 




