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Abstrakt 
Som blivande pedagoger inom förskolan fanns ett stort intresse att undersöka om portfolio 
bidrar till barns förståelse för sitt eget lärande. Vi har samlat information från olika källor 
men även använt den kvalitativa metoden intervjuer där barn i femårsåldern har deltagit. Vår 
slutsats efter denna studie är att barnen till viss del förstår och ser sitt eget lärande med hjälp 
av portfolio som verktyg. Barnen tycker att det är roligt att spara teckningar och foton för att 
kunna se tillbaka. Utifrån litteraturen vi studerat och de resultat vi fått anser vi att arbetet med 
portfolio är något som har stor potential att synliggöra barns lärande och därigenom skapa en 
förståelse för detta. Det krävs ett utarbetat syfte och en förankring i verksamheten för att 
skapa en väl fungerande portfolio. Med utgångspunkt i vår studie tycker vi att 
portfoliometoden är något som fler verksamheter skulle kunna arbeta med i strävan efter ett 
livslångt lärande. 
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Introduktion 
 
Portfoliometoden är något som vi märker ligger i tiden och som vi har kommit i kontakt med 
mer och mer ute i förskolans verksamheter. Av detta väcktes vårt intresse för portfolio som en 
metod för att synliggöra barns lärande. Vi ser även ett ökat tryck utifrån läroplanerna och ett 
intresse från verksamma inom förskola att sätta barns lärande i fokus. En del pedagoger som 
vi haft kontakt med tidigare upplever en svårighet att på ett bra sätt få barn mer engagerade i 
sitt eget lärande. Därför ser vi ett behov för oss som blivande pedagoger att inhämta kunskap 
om hur vi på bästa sätt får barn involverade i sitt livslånga lärande. Alla barn ska ges 
möjlighet att få förståelse för sin utveckling och sitt lärande. Vi ställer oss frågan: Är portfolio 
ett bra arbetssätt för att ge barn denna förståelse?   
 
Inför vår studie har vi hittat mycket information om portfolio. Vi nämner ibland elever, skola 
och klasser, eftersom mycket av den information vi tagit del av gäller portfolio inom skolan. 
Det mesta anser vi även vara användbart inom förskola. Det är svårt att hitta litteratur som 
enbart handlar om portfolio inom förskolan. I och med detta känns det ännu viktigare att göra 
denna studie för oss som blivande pedagoger inom förskolan. Utifrån vår tolkning av 
utbildningsdepartementets läroplan för förskolan (Lpfö 98) är förskolan en stor och viktig del 
för barnens utveckling, för det är där grunden läggs för det livslånga lärandet. Den 
uppfattning vi fått av de tre läroplanerna vi har i Sverige är att de ska följa en röd tråd från 
förskola till gymnasium. Vi tycker att den röda tråden ska vara inriktad på barns lärande och 
utveckling. Det är betydelsefullt för att barnen ska få en positiv inställning. Detta leder 
förhoppningsvis till en ökad förståelse och ett större ansvar för sitt eget lärande.  
 
I Lpfö 98 nämns det vidare att förskolan ska stimulera lärandet och för att detta ska kunna 
genomföras krävs det att arbetslaget diskuterar innebörden i begreppet. Det är något som vi 
håller med om. Vår definition av lärande handlar om barns förståelse för hur de tar till sig 
kunskap och vad den består av, men även förståelse för varför det är viktigt att ha denna 
kunskap. Ellmin och Ellmin (2001/2002) definierar lärande på följande sätt: ”Kunskap 
utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, vad man redan kan, de problem man 
upplever med utgångspunkt i den kunskap man har samt de erfarenheter man gör.” (s.21) 
Författarna Birgitta Ellmin och hennes make Roger Ellmin undervisar pedagoger i 
portfolioarbete. Roger Ellmin är leg. psykolog och fil.dr i psykologi. De tar även upp 
begreppet förståelse och definierar det som ny kunskap. Vi håller med författarna, men med 
förståelse menar vi även barns insikt och synsätt på sitt eget lärande.    
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1 Bakgrund  
Här tar vi upp hur barns lärande kan främjas och olika synsätt på hur detta lärande kan se ut.  
Vi ger en förklaring av pedagogisk dokumentation men lägger tyngdpunkten på 
portfoliometoden som är en utarbetad form av det pedagogiska sättet att dokumentera. Här 
uppmärksammas om portfolio ger barn en ökad förståelse för sitt lärande.  
 

1.1 Lärande  
 
Barnomsorg och skolkommitténs (SOU 1997:157) betänkande är grundtexten till Lpfö 98, där 
det står att förskolan ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Det är barnets 
intresse som ligger till grund för nya erfarenheter och kunskaper. I vårt uppdrag som 
pedagoger enligt Lpfö 98 ingår att handleda och stimulera barnet till att själv lära och 
utvecklas. Det är viktigt att arbetslaget ger spännande och utmanade aktiviteter till barnet för 
att öka lusten till ”att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.” (s.13)  
 
Bern, Fröjd & Torén (2001) menar att vi som pedagoger har till uppgift att utveckla barns 
lärande. För att kunna genomföra detta måste vi först och främst försöka förstå lärandet och 
hur det ser ut. Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) skriver att i förskolan ses barns 
lärande som en aktiv och skapande process. Författarna tar också upp att i de flesta forskning 
som gjorts om lärande är det någon annan än barnet själv som definierar detta begrepp, det 
kan till exempel vara en lärare eller forskare. Lärande beskrivs många gånger ”som en 
objektiv process som kan mätas på olika sätt.” (s.25) Ett perspektiv som länge funnits och 
fortfarande finns inom pedagogiska verksamheter vad gäller lärande är i vilken omfattning 
någon har lärt sig och tagit till sig av ett innehåll menar Pramling Samuelsson och Mårdsjö. 
För att komma ifrån det här krävs ett förändrat perspektiv inom förskolans och skolans värld 
och detta är något som har börjat synas inom de olika verksamheterna anser författarna. Det 
som behövs är en annan syn på barns lärande och även nya arbetssätt. För att det ska kunna 
ske krävs det en teoretisk grund, där det centrala är att se till barns erfarenheter.   
 
För att barn ska kunna utvecklas i sina teorier och tankar anser Pramling Samuelsson och 
Mårdsjö (1997) att det är av stor vikt att följande frågor ställs till dem: Vad görs?, Varför görs 
det här? och Vad lärde vi oss av att göra det här? Genom att ställa sig dessa frågor skulle 
barns förståelse för sin omvärld kunna utvecklas. För pedagogen blir barnets erfarenhetsvärld 
både mål och medel i arbetet kring barns lärande. Begreppet förståelse har med lärande att 
göra. När barn lär sig att förstå innebär det att de begriper något på ett nytt sätt, det vill säga 
att de förstår något på ett annat sätt än vad de gjort tidigare eller så visar barnen att de dragit 
slutsatser om något. Det går inte som lärare att bara ge barn kunskap om deras sätt att tänka 
eller att lära dem olika tillvägagångssätt. Det är viktigt att barns olika sätt att tänka om olika 
saker i sin värld stimuleras. Att tänka på detta sätt som pedagog handlar inte om hur barn 
utvecklas utan om hur vi som pedagoger kan utveckla barn i förskolan/skolan.  
 
Dysthe (2003) som är professor i lärande och pedagogik nämner två olika synsätt på lärandet. 
Det första är det sociokulturella perspektivet och det andra är det kognitiva perspektivet. 
Dysthes syn på lärandet hör till det sociokulturella perspektivet där det anses att kunskap ges i 
första hand utifrån ett socialt samarbete med andra människor. Här är det grupparbeten, 
diskussioner, prövningar och reflektioner som präglar undervisningen, och utifrån detta ges en 
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ökad kunskap. Vi ser en koppling mellan det sociokulturella perspektivet och ett särtryck ur 
barnomsorg och skolkommitténs betänkande vad gällande lärandet, som lyder: 

 
Lärandet handlar om att internalisera något, att göra det till en del av en själv. För att lära och därmed 
införliva krävs någon form av prövning. Jag prövar det jag lär genom att använda det eller uttrycka 
det. Med andra ord är lärandet alltid en del av ett sammanhang. Pedagogisk verksamhet är situationer 
och processer där det finns mål för vad som skall läras och ett sammanhang för att lära.  
(SOU 1997:157, s. 48)  

 
Här instämmer inte företrädare för det kognitiva perspektivet menar Dysthe (2003). 
Kognitivismen anser att det sociala samspelet med andra är något som ligger runtomkring 
barnet/eleven, som dess miljö, men det har ingen direkt påverkan när det kommer till lärandet. 
Här anses att lärandet är något som sker individuellt inne i individens huvud, som en egen 
mental process. Det är olika tekniker att studera och inlärningsstrategier som går i första hand. 
Mycket ligger på individens motivation och engagemang att lära sig och få en större kunskap 
menar Dysthe. Därför poängterar hon att som pedagog är det viktigt att skapa 
inlärningsmöjligheter som balanserar mellan arbete individuellt och i grupp. Dysthe anser att 
portfoliometoden kan möjliggöra denna balansering. Hur portfolion kommer till användning 
beror helt på vilken pedagogisk grundsyn som pedagogen har på lärandet. Detta som sedan i 
sin tur låter prägla portfolion. En bra balans anser vi vara att som pedagog ge barn en 
möjlighet att prova på och utforska sin omvärld genom ett kreativt arbete. Detta arbete ska 
försöka möta allas behov för att uppnå god kunskap.  

 
Kunskap erövras genom lärande, ett lärande som sker på olika sätt och i olika sammanhang: Det kan 
ske genom tal, skrift, läsande och handlande; det kan ske genom texter och bilder, men lärandet finns 
också i drama, i lek, i sång och musik. Det är inte bara med hjärnan vi lär, vi lär med hela kroppen. 
Och allt vi lär kan inte verbaliseras. ( SOU 1997:157, s. 47) 

 
Vi tror på det sociokulturella perspektivet, att genom det sociala samspelet få en ökad 
motivation till lärandet och utifrån detta en ökad inlärning. Vi tror även på att lärandet till stor 
del är en individuell process. Dysthe (2003) nämner några frågor som hon anser är viktiga att 
pedagoger ställer till sig själva: sker lärande bara mentalt inne i den enskilde individen eller är 
lärande något som sker i samverkan med andra? Dysthe menar på att förståelsen från den 
enskilda eleven skulle ha varit mer begränsad och bristfällig om arbetet sker enskilt istället för 
med andra. Detta tolkar vi som att utan diskussion och reflektion kan en begränsning uppstå 
och utveckling av det egna lärandet stanna upp.  
 
Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2005) menar att barn ska ses som tänkande 
människor, som skapar mening och innebörd i sina erfarenheter och upplevelser. Förskolan är 
en pedagogisk verksamhet för barn som är i en av de mest utvecklingsintensiva perioderna i 
människans liv. Barn lär och utvecklas med hjälp av alla sinnen i olika sammanhang. Utifrån 
barns intressen, erfarenheter behov och åsikter ska verksamheten utformas. Lek, 
undersökande, nyfikenhet och lust att lära ska vara grunden för den pedagogiska 
verksamheten. Detta för att det ska kännas meningsfullt för barnen, det är en viktig byggsten 
för utveckling och lärande. Nyfikenhet och frågor från barnens sida kan möjliggöras av ett 
lek- och temainriktat arbetssätt, och med hjälp av dialog mellan barnen och pedagogen 
utmanas tänkandet i ett meningsfullt sammanhang.  
 
Enligt Bern, Fröjd och Torén (2001) har synsättet på barn förändrats, från Piagets (1896-
1980) utvecklingsteori om att barn från födseln är som tomma blad till synsättet att vi idag 
tror på barnens förmåga, lust att lära och att de tillsammans med andra människor tar till sig 
egna kunskaper och erfarenheter. Bern, Fröjd & Torén refererar till psykologen Lev Vygotskij 
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(1896-1934) som stod för att se barn som kompetenta och att människan lär bättre i 
samverkan med andra. Vygotskij säger (Imsen 2000) även att pedagogiken måste blicka 
framåt för att främja barns utveckling, det är först då utvecklingsprocessen väcks till liv. 
Ellmin och Ellmin (2001/2002) lägger vikt vid Vygotsky´s begrepp om ”den proximala 
utvecklingszonen” som också kan uttryckas ”zon för möjlig utveckling” (s 21) och han anser 
att det är något som har spridit sig i pedagogiken. Begreppet står för att barnet har en förmåga 
att lösa en uppgift med vägledning eller i samarbete. Det ses som den möjliga 
utvecklingszonen. För att kunna utvecklas inom zonen är den egna aktiviteten ett måste, men 
något som också krävs är vuxnas stöd och lyhördhet i barnets lärande. När barnet har 
förmågan att självständigt lösa en uppgift har den faktiska utvecklingszonen nåtts.  
 
Säljö (2000) är fil.dr och professor i pedagogisk psykologi och forskar om lärande och 
utveckling i ett sociokulturellt perspektiv. Han tar även upp kognitivismen och nämner att 
från början handlade kognitivismen om hur människan behandlade sin information och data. 
Kognitivismen utvecklades som en pedagogisk teori av Jean Piaget under 1960-talet. Teorin 
handlade nu om utveckling och inlärning. Den del i kognitivismen som betytt mest för synen 
på lärande är det som kallas för konstruktivismen, vilket innebär att individen själv genom sitt 
handlande skapar sin egen uppfattning av omvärlden, istället för att vara en passiv mottagare 
av information. 
 
Människans intellekt var det centrala för Piaget och han ville få fram hur människan skapade 
kunskap i samspel med miljön. Säljö (2000) beskriver lärande bland annat så här: ”Lärande 
kan sägas vara en naturlig och nödvändig aspekt av mänskliga verksamheter.” (s.47) Vidare 
menar han att människor har i alla tider lärt och tagit del av varandras kunskaper och detta 
grundar sig hela vår samvaro på.  Det vardagliga samtalet ser Säljö som den viktigaste delen i 
kunskapsbildningen. Utifrån det vardagliga samtalet får människan nya synsätt och kunskaper 
som hon bär med sig och formas av och det är något som sker omedvetet. I ett sociokulturellt 
perspektiv, som har sin utgångspunkt i Vygotsky´s tankar, går det inte att undvika att lära. Det 
handlar om vad som lärs i olika sammanhang.     
 
Utifrån Säljö (2000) kan vi se att Piaget är en ledfigur i kognitivismen när det gäller lärande 
som en individuell process och Vygotsky inom det sociokulturella perspektivet när det gäller 
lärande i samspel med andra. Enligt Säljö skiljs ofta Piagets och Vygotskys tankar åt i modern 
litteratur, men Säljö funderar om skillnaderna mellan dessa två egentligen är så stora. Ett 
exempel är Piagets syn på att barn ska vara aktiva, göra fysiska och intellektuella erfarenheter 
för att kunna utvecklas. Denna syn skiljer sig från kognitivismens tankar, men liknar starkt 
däremot Vygotskys tankar. Efter att tagit del av detta får vi det bekräftat att lärande är ett 
svårdefinierat begrepp och liksom Dysthe (2003) ser vi gärna en växelverkan mellan dessa två 
perspektiv på lärande. Utan en inre motivation och samspel med andra blir kunskapen inte 
meningsfull. Dock anser vi att det sociokulturella perspektivet har en större och positiv 
påverkan på barns lärande. Vi anser att Lpfö 98 har grunden i ett sociokulturellt perspektiv, 
lärande sker genom samspel mellan både barn och pedagoger. Synen på barngruppen ska vara 
att de tillsammans ses som en betydelsefull del i lärandet. 
 
I Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2005) går det att läsa om förskolans uppdrag 
om att lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. 
Detta ska ske genom en bra pedagogisk verksamhet som leder till omsorg, fostran och 
lärande. Verksamheten skall även anpassas till varje barn i förskolan och samtidigt utmana 
och inbjuda till lek och lärande. Förskolan ska samarbeta med förskoleklassen, skola och 
fritidshem för att göra en smidig övergång men även en avrundning av pågående verksamhet. 
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Enligt Ellmin och Ellmin (2001/2002) sträcker sig läroplanerna från förskola till gymnasium. 
Det är meningen att de tre läroplanerna ska vara sammanlänkande och bygga upp en grund för 
lusten till att lära i ett livslångt perspektiv. De flesta barn och ungdomar har, om studier efter 
gymnasiet räknas med, en skolgång på tjugo år. Författarna menar att det finns många frågor 
att fundera över, bland annat hur barn ska kunna behålla lusten att lära och hur varje barns 
utveckling och lärande ska kunna dokumenteras.  
 
 

1.2 Pedagogisk dokumentation  
 
Enligt Dahlberg & Åsén (1998) finns det många fördelar med att arbeta med pedagogisk 
dokumentation, till exempel att synliggöra barns och pedagogers arbete. Det synliggörs för 
barnen, föräldrarna och allmänheten. I arbetet med pedagogisk dokumentation kan kamera, 
videokamera, bandspelare, skisser och anteckningar användas. En viktig aspekt gäller 
värderingar och etik, genom dokumentation kan likheter och olikheter synliggöras i en dialog. 
Skolverkets allmänna råd och kommentarer (2005) skriver att genom dokumentationen har 
förskolan möjligheter att samtala tillsammans med barnen om människors olikheter. Det 
gäller att som personal ta vardagssituationer som ett lärande och utvecklande tillfälle. Om 
detta blir en naturlig del av verksamheten skapas en miljö där barnen inger en respekt och en 
förståelse för att vi människor lär och tänker på olika sätt. 
 
Enligt Lenz Taguchi (1997) är pedagogisk dokumentation mer än att bara hänga upp barns 
foton och teckningar synligt på väggen. Dokumentation kan vara ett arbetsverktyg för ett 
ständigt förändringsarbete i förskolan. Det ger svar på hur pedagogen jobbar, hur 
verksamheten är utformad men främst ger det svar på vad barn kan, hur de tänker och hur de 
lär. Både barn och pedagoger kan se sin lärprocess och får möjlighet till reflektion kring detta. 
Författaren menar även att dokumentationen ”ger barnen möjlighet att ta makten över sitt eget 
lärande.”(s.32) Södergren (2004) behandlar skolverkets rapport kring deras nationella 
granskning av förskolans verksamhet. Artikeln tar upp att det inte är vanligt att personal 
använder sig av det dokumenterade som en utgångspunkt för reflektioner som gäller 
verksamheten och barns lärande. För oss väcks här frågan ”Vad används dokumentationen till 
om den inte nyttjas till reflektioner?” Vi håller med Lenz Taguchi om att dokumentation kan 
vara ett hjälpmedel till att förstå barns lärande. 
 
Wehner-Godée (2002) anser att dokumentation handlar om att synliggöra själva processen, 
inte resultatet. Det finns mer av barns kreativitet och fantasi i processen än i resultatet. 
Dokumentation som en metod blir intressant och viktig först när den sätts i förhållande till 
reflektion och frågor omkring barnasyn, lärande och kunskap. Pedagogisk dokumentation är 
till för att följa barns värld och processer i deras lärande. Barn, pedagoger och föräldrar ska 
arbeta tillsammans för att möjliggöra detta. Wehner-Godée kopplar dessa tankar om barns 
utveckling och lärande i det pedagogiska praktiska arbetet till Lpfö 98. ”Verksamheten skall 
främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets 
intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” (s.11) 
 
I Lpfö 98 finns det, enligt tidningsartikeln (”Portfolio i vardagen”, 2004) endast en enda 
mening som rör pedagogisk dokumentation. Där nämns att verksamheten i förskolan kan 
synliggöras genom pedagogisk dokumentation och genom detta bli ett viktigt stöd i dialog 
kring verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov. Det här har varit en stöttesten och ett 
diskussionsämne för pedagoger sedan Lpfö-98 kom. Det är först när dokumentationen har 
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reflektion som syfte, det kan talas om pedagogisk dokumentation i läroplanens mening, 
skriver skolverket i sin rapport. 
 
Lindgren och Sparrman (2003) trycker på den etiska biten med pedagogisk dokumentation 
och ställer sig kritiska till att det görs utifrån ett barnperspektiv när det gäller till exempel att 
utveckla förskolans verksamhet. Med ett barnperspektiv menas att dokumentation görs utifrån 
vuxnas perspektiv och inte från barns perspektiv. Pedagogisk dokumentation ska synliggöra 
vad barn och pedagoger gör i förskolan och låta alla barn blir sedda och hörda. Barn som 
dokumenteras ska ha samma etiska rättigheter som forskare erbjuder de barn som ska vara 
med i olika forskningsprojekt, det kan faktiskt vara så att alla barn inte vill delta. Lindgren 
och Sparrman anser även att de som deltar ska erbjudas anonymitet och veta att användningen 
av det som kommer fram under dokumentationen redan har ett bestämt syfte. Viktigt att tänka 
på när det gäller dokumentation är hur pålitligt resultatet är, till exempel om barn använder 
dokumentation för att framställa sig själva på ett sätt som är förväntat av dem, att de inte är 
sig själva. Dokumentation ska ge barn tillfälle att reflektera över det de gjort och hur deras 
lärande ser ut.  
 
Pramling Samuelsson (2004) menar att när dokumentation görs på fel sätt kan det leda till en 
föråldrande syn på lärande. I ett sammanhang sker alltid lärandet, i samband och i 
kommunikation med andra barn och vuxna. Därför säger professor Pramling Samuelsson att 
det är viktigt att alltid ha med barnets omvärld i dokumentationen av dess utveckling och 
lärande. Men detta menar hon förekommer oerhört sällan. Hon är väldigt kritisk till att det är 
så många förskolor som jobbar med dokumentation och portfolio på fel sätt. Att låta barn rita 
en gubbe varje år för att se sina framsteg leder till ett gammalmodigt mognadssätt. Hon menar 
på att de gamla barnobservationerna som går ut på att kryssa i vad barnen kan används i allt 
för stor utsträckning. Troligen finns det förskolor som klarar det här bra, men alltför många 
riskerar att hamna i bedömningar av enskilda barn.  Detta tror hon orsakas av att det är brist 
på kunskaper och vidareutbildning, men även ett ökat tryck från kommunernas sida att hålla 
en hög nivå på verksamhetens kvalitet. Enligt Lpfö 98 är det verksamheten som ska bedömas 
och utvärderas, inte det enskilda barnet. Pramling Samuelsson anser att förskolan allt mer 
börjar härma skolans sätt att arbeta, till förskolans nackdel. Men hon menar vidare att det inte 
ska läggas någon skuld på förskollärarna för denna utveckling, utan kraven på förskolans 
verksamhet har ökat samtidigt som förskollärare i antal har sjunkit.  
 
I Italien har, enligt Bern, Fröjd och Torén (2001), barns utveckling och arbeten dokumenterats 
långt innan begreppet portfolio började användas. Det var professor Loris Malaguzzi som 
tillsammans med pedagoger i Reggio Emilia som skapade olika dokumentationsformer. 
Malaguzzis filosofi och pedagogik har haft stor betydelse för portfoliometoden som har 
utvecklats från dessa dokumentationsformer. Att använda sig av portfolio har alltid på något 
sätt funnits i skolorna. Arbetet med portfolio blev känt i Sverige under 1990-talet. Det nya 
med portfolioarbetet är att arbetet blir mer organiserat och målmedvetet. Dessutom sparas inte 
bara det färdiga arbetet, utan även läroprocessen synliggörs. Bern, Fröjd och Torén lägger 
vikt på att med hjälp av pedagogisk dokumentation finns en möjlighet att synliggöra barns 
lärande och utveckling över en längre tid, och författarna anser att med hjälp av 
portfoliometoden kan detta bli möjligt.  
 
Under vår undersökning har vi blivit medvetna om de många likheterna mellan 
portfoliometoden och pedagogisk dokumentation. Likheter som finns är att det måste finnas 
en tanke med det som görs, varför det görs och hur det görs, även tid till reflektion måste 
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finnas för barn och pedagog. Om detta saknas blir det bara något som till exempel hängs upp 
på väggen eller samlas i en pärm utan någon egentlig mening.  
 
  

1.3 Portfolio 
Enligt Bern, Fröjd och Torén (2001) kommer ordet portfolio från de latinska orden portare 
som betyder bära och folium som betyder blad eller papper. Innebörden av portfolio blir då att 
bära med sig papper. Konstnärer och författare har länge sparat sina arbeten i en mapp eller 
pärm. Ellmin och Ellmin (2001/2002) åsyftar på att portfoliometoden har sitt ursprung från ett 
amerikanskt forskningsprojekt som kallas Arts PROPEL. I detta projekt samlade varje elev 
sina arbeten i en mapp. Eleverna uppmuntrades att observera nya saker och reflektera över 
sina arbeten genom att föra loggbok. Metoden har sedan dess vidareutvecklats i många andra 
länder. England och Nya Zeeland är två länder som gjort detta, enligt Bern, Fröjd & Torén.  
 
Portfoliometoden grundar sig på förhållningssätt, människosyn och kunskapssyn menar Bern, 
Fröjd och Torén (2001).  Pedagogers förhållningssätt har att göra med vilken människo- och 
kunskapssyn de har. Ellmin och Ellmin (2001/2002) påpekar vikten av att i arbetet med 
portfolio utforma ett gemensamt syfte kopplat till värdegrund och förhållningssätt. Att göra 
detta är viktigt för att tydliggöra varför portfolio används i det pedagogiska arbetet. Då är 
dessa frågor viktiga att besvara: Varför ska vi använda oss av portfoliometoden? Vad är vårt 
syfte och vad vill vi uppnå?  
 

1.3.1 Portfolions utformning och innehåll   
En portfolio kan vara utformad på olika sätt menar Bern, Fröjd och Torén (2001), det kan 
vara en mapp, pärm eller kartong. Det kan också vara en digital portfolio, en mapp på datorn. 
Portfolion ska bland annat ge en bild av barnens utveckling och lärande under barndomstiden. 
I en portfolio kan pedagogen och barnet tillsammans välja ut till exempel teckningar och 
målningar som barnet gjort och sätta in dessa för att på ett överskådligt sätt se hur 
utvecklingsprocessen och lärandet ser ut hos barnet.  
 
Ellmin och Ellmin (2004) beskriver kärnan med portfoliometoden på detta sätt: ”samla, välja 
ut, reflektera och anknyta.” (s.24) Bern, Fröjd och Torén (2001) skriver vidare att samtalen 
mellan pedagogen och barnet är viktigt för att få barnet att reflektera över vad som ska finnas 
med i portfolion och vad de lärt sig. Pedagogen kan ställa frågor som till exempel: Hur har du 
gjort detta? Hur resonerade du här? Hur lärde du dig att göra det här? Varför har du valt att 
sätta in det här i din portfolio? Ett av målen som förskolan ska sträva efter enligt Lpfö 98 är 
att varje barn ska utveckla förmågan att lyssna, beskriva och reflektera över sina tankar och 
åsikter. Att reflektera anser vi vara viktigt för både barn och pedagog och samtal mellan de 
båda är en betydelsefull del i lärandet. Våra tankar styrks av (SOU 1997:157) där följande går 
att läsa: ”Synen på barnet som medskapare av sin egen kunskap förutsätter en syn på den 
vuxne som medskapare av kunskap, där den vuxne går i dialog med barnet och intar en 
reflekterande hållning till den egna rollen och barnens läroprocesser.”(s.49)  
 
Krok och Lindewald (2003) påpekar att upplägget av hur portfolion ska se ut kan variera 
mycket men innehållet styrs av vad barnet lär och gör. Ett exempel är att göra några rubriker 
som kan finnas med i portfolion. De här rubrikerna ska vara lätta att förstå för barnet och 
tydligt visa vad barnet kan, lär sig och i vilka samband barnet utvecklas. Rubriker kan vara: 
”Jag”, ”Jag kan”, ”Familj och kompisar”, ”Vad vi gör” och ”Jag tycker”.(s.9)  
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Jag 
Under den här rubriken kan det sättas in fotografier och teckningar på barnet, kroppsavtryck 
och band som klippts till för att visa barnets längd. Här kan barnet också samla sina tankar 
och reflektioner om olika känslor genom texter och bilder 
Jag kan 
Här kan det sättas in fotografier, texter och kommentarer till vad barnet kan göra, till exempel 
äta själv, knyta skorna, cykla, baka med playdoh eller bygga lego. Här kan barnet även samla 
papper där de tränat på att skriva, räkna eller måla. En del pedagoger väljer att använda sig av 
bandspelare för att dokumentera barnets tal eller sång och detta kan också sparas i portfolion. 
Familj och kompisar 
Här kan det sättas in en bok som barnet tillsammans med föräldrarna har gjort. Boken kan 
innehålla bilder och text om alla nära och kära. Här kan även barnet sätta in egna teckningar 
på familj och kompisar och även tankar om vad en bra kompis är. 
Vad vi gör 
Under denna rubrik visas det med hjälp av teckningar och fotografier vad barnet har för 
aktiviteter på förskolan, det kan vara dukning, olika teman de arbetar med, sagostund eller 
samling.  
Jag tycker  
Här får barnet bli medvetet om vad det tycker, känner och tänker. Här kan det sättas in 
intervjuer eller enkäter som gjorts med barnet och även tankar som uppkommit i 
vardagssituationer som samtal under samling eller måltid.  
 
Enligt Krok och Lindewald (2003) kan barnet gärna få vara med och sätta in det de valt ut i 
portfolion och samtidigt reflektera tillsammans med pedagogen om hur mycket han eller hon 
lärt sig sedan det första kortet togs. Innehållet i portfolion kan visa barnets utveckling i olika 
lärandesituationer under kort tid eller längre tid. Krok och Lindewald poängterar vikten av att 
som pedagog tänka igenom vilka bilder som ska vara med i portfolion. Varje fotografi 
berättar en historia om barnet som portfolion tillhör och bilderna ger en återkoppling till 
barnet. Pedagogen visar att det barnet gör är viktigt genom att fotografera och dokumentera 
med till exempel digitalkamera. Det är viktigt att anteckna datum, vad bilden vill berätta och 
vem som tog bilden. Många pedagoger skriver anteckningar eller dagbok under barnets 
inskolning som kan handla om vad barnet visar intresse för, hur barnet bemöter personalen 
och de andra barnen, eller vilka strategier de har för att ta sig an nya saker. Det här kan sedan 
sättas in i portfolion. 
 
Taube (1997) skriver att utifrån barngruppens egna behov, intressen och erfarenheter 
bestämmer pedagogen tillsammans med barnen utformningen av portfolion, till exempel 
upplägg, (se bilaga 1 för några tips och idéer!). Taube menar att en portfolio är ingen annan 
lik, varje barn är unikt och varje barns portfolio är personlig. Hur den yttre sidan formas är 
helt upp till var och en för att det ska bli så personligt som möjligt. Dysthe (2003) håller med 
Taube och understryker även att det inte bara finns ett sätt att arbeta med portfoliometoden 
utan många, och att införa detta arbete ger ingen garanti för bättre lärandeprocesser. Vår 
tolkning av detta är att det handlar om intresse och engagemang från både barn och pedagog 
för att arbetet ska vara tillfredsställande utifrån det utarbetade syftet. Dysthe menar ändå att 
det är och förblir pedagogens ansvar att göra några grundläggande val, som till exempel hur 
arbetet i klassen ska läggas upp. Ellmin och Josefsson (2000) menar att det även ligger ansvar 
på pedagogen att tillsammans med barnet reflektera över sitt eget lärande. Det finns annars en 
risk att portfolio bara blir en samling arbeten, det blir då bara mekaniskt och ytligt.  
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1.3.2 Portfolio och Lärande 
Ellmin och Ellmin (2001/2002) nämner att portfoliometoden handlar om att styrka och 
åskådliggöra varje barns utveckling och lärande. Detta görs genom att visa att varje barn är 
”sedd, hörd, bekräftad och delaktig.” (s.5) Författarna anser att en av fördelarna med portfolio 
är att det underlättar att ta hänsyn och respektera att barn är olika och lär sig på olika sätt. 
Författarna menar därför att portfolioarbetet ger alla barn samma möjligheter till livslångt 
lärande. Portfoliometoden underlättar både för pedagoger och andra berörda att se till varje 
barns utvecklingsbehov och utvecklingsprocess. Vidare nämns det att i och med arbetet med 
portfolio finns det tre parter: pedagogerna, barnen samt föräldrarna. Tanken är att föräldrar 
ska bli mer delaktiga i sina barns utveckling och lärande. Föräldrar kan genom deltagande i 
portfolions innehåll bli uppmuntrade att komma med frågor, samtala, diskutera och ge beröm 
till barnen.  
 
Enligt Krok och Lindewald (2003) är syftet med portfolio utifrån barnets perspektiv att stärka 
självförtroendet så att barnet känner att jag är bra och jag kan. Barnet ska även få en insikt i 
sitt eget lärande och en möjlighet att se sitt lärande under en längre tid. Syftet är också att få 
tid att reflektera över och visa upp innehållet i portfolion, att barnet har något att vara stolt 
över. 
 
Stensmo (1994) skriver att när förskolan fick sin läroplan (Lpfö 98) skulle sambandet mellan 
förskola och skola stärkas. Övergången från förskolan till skolan ska underlättas genom god 
samverkan mellan de båda. Krok och Lindewald (2003) anser att barnets lärande synliggörs 
genom att portfolion följer barnet genom hela förskoletiden och även skoltiden, allt följer en 
röd tråd. Bern, Fröjd och Torén (2001) påpekar att arbetsmetoder som används i förskolan 
kan vara till fördel för skolan och tvärtom. Att arbeta med portfolio ska inte kännas som ett 
”måste”. Viljan och tron på portfoliometoden som ett bra arbetssätt är viktigt. Ellmin och 
Ellmin (2001/2002) menar på att under skoltiden kommer barn och elever att möta många 
olika pedagoger, barnet/eleven är den enda som finns med hela vägen genom de tre 
läroplanerna. Portfolion ger pedagogerna en möjlighet att fånga upp barnen och eleverna där 
de befinner sig i sitt lärande. Enligt Bern, Fröjd och Torén (2001) måste barn se en mening 
med sitt lärande i förskolan, vilket kan stimuleras genom att lära utifrån intressen och behov. 
Med portfoliometoden kan detta förverkligas och barnens självförtroende och lust till att lära 
stärks. Detta utgör en byggsten i deras livslånga lärande och integrerar det till en helhet, vilket 
vi som pedagoger ska främja.  
 
Ellmin och Ellmin (2001/2002) påpekar att det krävs ansträngning, nytänkande, en 
skolledning som är delaktig och stödjande, planeringstid och samverkan mellan de olika 
kompetenserna som finns inom skolans verksamhet (pedagoger, psykologer, kuratorer, 
rektorer). Detta för att kunna utveckla portfolion och arbeta fram en fungerande portfolio, 
som enligt Taube (1997) ska hjälpa till att stödja varje individ till att bli delaktig och 
självständig i sitt eget lärande. Utifrån detta ser vi det viktigt med en verksamhet där alla 
berörda är engagerade i arbetet med portfolio, vi anser att detta gäller både förskola och skola.   
 
Ellmin och Ellmin (2004) menar att de skandinaviska länderna visar hänsyn för barnens 
egenvärde och förhoppning om att ge varje enskilt barn den bästa förutsättningen för att 
lyckas i sin skolgång och vidareutveckling. Detta leder till att vi i Skandinavien kan bli goda 
förebilder med våra långa seder gällande ett demokratiskt arbetssätt, men även tron på 
dialogen och ett nära samarbete med barnen. Ellmin och Ellmin anser att portfolion är här för 
att stanna och för att vidareutvecklas. Portfolio handlar om att stötta barnen till lust och vilja 
att lära nya saker, genom hela sin skolgång. Författarna menar vidare att det handlar om hur 
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vi pedagoger ser och uppträder mot barnen och hur samspelet mellan oss ger en dragkraft. 
Därigenom byggs en grund som består av en inre positiv känsla, men även inställningen och 
strävan för ett livslångt lärande. För barnen kan portfoliometoden vara ett steg på denna väg. I 
Lpfö 98 beskrivs att lärandet ska grundas på samverkan mellan vuxna och barn och att barn 
stimuleras i att lära av varandra. Utveckling och lärande ska vara en viktig del av vardagen i 
förskolan. Förskolan ska styrka barnen i att utveckla en positiv bild av sig själva som lärande 
och kreativa individer. 
 
Vi har tidigare nämnt Vygotskys begrepp om ”den proximala utvecklingszonen”. Ellmin och 
Ellmin (2001/2002) menar att Vygotskys och portfoliometodens tankar går hand i hand. Det 
gäller att ta tag i det positiva och se och bekräfta det som barnet redan vet och kan. Begreppet 
är även ett exempel på den förändrade pedagogiska synen, från att förmedla lärande till att 
utgå från barnets samarbete med andra. Bern, Fröjd och Torén (2001) anser att i arbetet med 
portfolio är det inte nödvändigt att bara använda sig av en teori. Det är snarare en fördel att 
använda sig av flera teorier, detta för att bättre kunna förstå vad barnen gör, hur de lär sig och 
hur de tänker. Ett aktivt arbete med portfolio kommer förhoppningsvis ständigt leda till nya 
insikter och tankar.  
 

1.3.3 Etik 
Ellmin (2003) menar att användandet av portfoliometoden ställer höga krav på kunnandet av 
etik för den enskilda pedagogen och hela verksamheten. En viktig regel är att en portfolio är 
integritetsskyddad av personuppgiftslagen (PUL). Med det menas att det är barnet 
tillsammans med föräldrarna som bestämmer vad som är allmänna handlingar, det vill säga 
vad som är öppet för andra att läsa. Det krävs portfolioägarens tillåtelse att titta i portfolion. 
Men Krok och Lindewald (2003) påpekar att pedagogerna måste självfallet få tillgång till att 
se i barnens portfolio, utan varje enskilt barns tillåtelse. Detta för att det är ett samarbete och 
ett lärotillfälle för både barn och pedagog.  
 
Om det görs en digital portfolio på datorn är det, enligt Ellmin (2003) viktigt att samtala om 
vad som är viktigt att skydda. Detta för att det inte ska gå att ändra eller förstöra det som har 
lagts in på fil, till exempel bilder och text. Verksamheten i sin helhet måste vara klara över 
äganderätt till filer, kort och egna skrifter i portfolion. Med äganderätt menas att föräldrarna 
ska vara väl informerade om hur pedagogerna använder sig av barns portfolio vid till exempel 
övergång från förskola till skola. Vid arbete med portfolio måste det finnas klara regler över 
vad som gäller, arbetet står för äkthet, uppriktighet, ärlighet.  
 
Ellmin (2003) ger förslag på följande etikregler som han tycker är viktiga att följa: att det sker 
en dialog och reflektion över arbetet och för att detta ska ske krävs en stödjande miljö. Även 
att det inte glöms bort att en portfolio är personlig, den tillhör mer barnet än vad den tillhör 
verksamheten. Det ska även vara lätt att hitta sin portfolio, den ska stå framme för andra att 
skåda. Redan som tidigare nämnts måste medgivande från ägaren finnas innan någon har 
tillåtelse att titta i andras portfolio. Det kan också vara en god idé att på förstasidan ha med 
vilka regler som gäller med just denna portfolio. Det ska inte kunna läsas om känsliga 
upplysningar, och det är viktigt att respektera andras portfolio. 

1.4 Sammanfattning 
I Lpfö 98 finner vi att förskolan ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. 
Även att lärandet kan ske på olika sätt och i olika sammanhang och det är barnets intresse 
som ska vara underlag för nya erfarenheter och kunskaper. Barns livslånga lärande är något 
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som förskolan ska lägga en grund för. Enligt Ellmin och Ellmin (2001/2002) har de flesta 
barn och ungdomar en skolgång på tjugo år. Det finns många frågor att fundera över, bland 
annat hur barn ska kunna behålla lusten att lära och hur varje barns utveckling och lärande ska 
kunna dokumenteras. 
 
Bern, Fröjd och Torén (2001) skriver om att i Italien dokumenterades barns utveckling och 
arbeten långt innan begreppet portfolio började användas. Det var professor Loris Malaguzzi 
som tillsammans med pedagoger i Reggio Emilia som skapade olika dokumentationsformer. 
Malaguzzis filosofi och pedagogik har stor betydelse för portfoliometoden som har utvecklats 
från dessa dokumentationsformer. Kärnan med portfoliometoden är enligt Ellmin och Ellmin 
(2004) att ”samla, välja ut, reflektera och anknyta.” (s.24) En portfolio kan vara utformad på 
olika sätt menar Bern, Fröjd och Torén (2001), det kan vara en mapp, pärm eller kartong. Det 
kan också vara en digital portfolio alltså en mapp på datorn. Portfolio ska bland annat ge en 
bild av barnens utveckling och lärande under barndomstiden. Enligt Taube (1997) ska 
portfolio hjälpa till att stödja varje individ till att bli delaktig och självständig i sitt eget 
lärande. Vi ställer oss frågan om portfolio är en metod som gör detta möjligt. 
 
Lindgren och Sparrman (2003) ställer sig kritiska till att pedagogisk dokumentation görs 
utifrån ett barnperspektiv där pedagogerna tänker åt barnen. De anser att barns perspektiv 
alltid ska vara i fokus. Pramling Samuelsson (2004) håller med Lindgren och Sparrman och 
menar att det är viktigt att alltid ha med barnets omvärld i dokumentationen av dess 
utveckling och lärande, men detta förekommer oerhört sällan. Hon är väldigt kritisk till att det 
är så många förskolor som jobbar med dokumentation och portfolio på fel sätt. 
 
Vi anser också, som ovan nämnda författare, att barns perspektiv ska vara i fokus. Det är av 
största vikt att ett portfolioarbete sker utifrån barns tankar, så att barnen har möjlighet att se 
sitt eget lärande.  
 
 

2 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka om portfolio bidrar till barns förståelse för sitt eget lärande. 
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3 Metod 
 
Inför vår undersökning har vi valt en kvalitativ metod i form av intervjuer med barn. Vi anser 
denna metod mest lämpad med tanke på vårt syfte.  
 
 

3.1 Kvalitativ metod                
Holme och Krohn Solvang (1991) nämner att en kvalitativ metod är en flexibel metod, det vill 
säga att som forskare måste du vara beredd på att ändra i din planering under genomförandet. 
Det gäller att inte vara styrd av sin planering, utan vara öppen för ny kunskap och förståelse. 
Att få ny kunskap och förståelse kan vara både positivt och negativt. Det positiva är att det 
kontinuerligt ger en bättre och mer grundlig förståelse för den frågeställning som undersöks. 
Det negativa med nya insikter är att det kan bli svårt att jämföra informationen från de olika 
källorna. 
 
Kvalitativ metod handlar om många olika tekniker anser Holme och Krohn Solvang (1991). 
Den kvalitativa metoden är ett tillvägagångssätt som kombinerar fem tekniker: direkt 
observation, deltagande observation, informant- och respondentintervjuer samt analys av 
källor. Vi har valt att använda oss av respondentintervjuer, för att där intervjuas personer som 
är delaktiga i det som undersöks och i vårt fall är det barnen som intervjuas gällande deras 
förståelse för lärande med portfolio som verktyg. Enligt Svenning (2000) är en kvalitativ 
metod resurskrävande och därför väljs det bara ut några stycken som ska intervjuas i 
undersökningen. Väljs det för många tar det alldeles för lång tid att genomföra intervjuerna, 
analysera och sammanställa dessa. I en intervjuundersökning kan valet av intervjupersoner 
ske på många olika sätt, det finns inte några regler för hur detta ska gå till. Holme och Krohn 
Solvang framhåller att det ska vara frivilligt att bli intervjuad och de som ska intervjuas måste 
få veta vad det hela handlar om. Detta för att skapa en tillit för att intervjusituationen ska bli 
så meningsfull som möjligt. När en intervju äger rum är det viktigt att samtalet känns spontant 
och otvunget, att den ger utrymme för den intervjuades åsikter och synpunkter. Det gäller att 
som intervjuare vara öppen och uppmärksam över situationen. Urvalet av de personer som 
ska intervjuas blir en avgörande del i studien. Används olämpliga intervjupersoner skulle 
studien tappa sitt värde, utifrån den tanke som var från början. I vår studie skulle det till 
exempel inte vara lämpligt att intervjua barn på förskolor där portfolio inte används. 
Anledningen till att vi valde just kvalitativ metod i form av intervjuer är att vi utifrån vårt 
syfte ville ta del av barnens många tankar och åsikter och ge dem en möjlighet att uttrycka 
dessa.  
 
Enligt Kvale (1997) behövs en genomtänkt plan av hur intervjun ska gå till, vad det är för 
ämne som ska undersökas och varför denna undersökning görs. Han menar att med enskilda 
intervjuer kommer personens åsikter, attityder, berättelser eller livshistorier fram. Här bör 
frågorna vara korta och enkla. Kvale poängterar att intervjuer är framför allt passande när 
människors syn på sina egna liv ska undersökas. Intervjuer är en bra metod för att beskriva 
upplevelser, åsikter och självuppfattning. Det finns olika sorters intervjuer, från välplanerade 
intervjuer med tydliga frågor som följer en röd tråd till öppna intervjuer där vissa teman kan 
finnas men frågorna är inte planerade eller strukturerade i förväg.  
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3.2 Att intervjua barn 
När det gäller att intervjua barn anser Doverborg och Pramling (1992) att det både är viktigt 
på vilket sätt frågorna ställs och hur de är formulerade, men även kontakten intervjuaren 
skapar med barnet. Barnet ska kunna känna sig lugn och trygg så det är bra att välja en lugn 
plats. För att skapa kontakt är det att föredra att sitta mitt emot varandra och ha ögonkontakt. 
Det kan vara bra att använda sig av en bandspelare, så att inte intervjuaren måste skynda sig 
att skriva ner allt barnet säger. Det är lätt att den som intervjuar missar delar av intervjun om 
hon eller han bara antecknar. Resultatet blir då en tolkning och viktig information kan ha 
kommit bort. Vid intervjutillfället ska det finnas tillräckligt med tid så att inte intervjun måste 
avbrytas eller så att inte barnet blir stressat. Intervjuaren måste även lära sig att tolka det som 
inte sägs utan visas genom kroppsspråket.  
 
För att en intervju ska bli bra måste den som intervjuar ha skapat en relation till barnet där det 
finns trygghet och förtroende anser Doverborg och Pramling (1992). De menar även på att 
finns denna kontakt är det större chans att barnet öppnar sig och delar med sig av sina tankar. 
Att respektera barnet och hans/hennes tankar är otroligt viktigt för att få en positiv relation. 
Svenning (2000) påpekar att det är brukligt att skicka ut ett brev innan intervjun ska göras. I 
brevet förklaras vem som intervjuar, var denne kommer ifrån, att det önskas göra en personlig 
intervju och varför intervjun ska göras. Det är av största vikt att i brevet garantera anonymitet 
och att det är konfidentiellt, att bara intervjuaren kommer att veta vem som har sagt vad. 
 
Doverborg och Pramling (1992) skriver att formuleringen av intervjufrågorna är av stor 
betydelse, barn tycker ofta att det är lättast att svara på frågor som inleds med ”berätta” eller 
”beskriv hur”. Den som intervjuar ska helst undvika frågor som börjar med till exempel 
”kan/vill du berätta…”. På de frågorna kan barnet svara ”nej”, det är bättre att ge en 
uppmaning än ställa en ja/nej-fråga. De flesta frågor kan följas upp med följdfrågor, här gäller 
det att utgå från barnets svar och inte medvetet leda in de på ”rätt” spår. Intervjuaren ska ge 
barnet utrymme att tänka efter och få uttrycka sig, visa intresse och uppmuntra barnet att 
utveckla sig mer.  
 
 

3.3 Genomförande 
Med hjälp av Kvales (1997) sju intervjustadier har vi strukturerat upp vår undersökning. Det 
första stadiet är tematisering, här bestäms syftet, varför och vad som ska undersökas innan det 
bestäms hur detta ska göras. Det andra stadiet är planering utifrån vad som utifrån syftet 
ämnas undersöka. I tredje stadiet utförs intervjuerna. Det fjärde stadiet är utskrift, här 
förbereds för analys, detta genom att lyssna av och överföra till skriftspråk. Det femte stadiet 
är analys och här undersöks utifrån syftet vilken analysmetod som lämpar sig bäst. Det sjätte 
och näst sista stadiet är verifiering, här ses resultatens reliabilitet och validitet. Det sista 
stadiet är rapportering och här ska resultatet av undersökningen vara läsbart. 
 
Till vår studie har vi valt en kvalitativ metod i form av intervjuer med sex barn i femårsåldern 
i två förskolor i två olika kommuner i Norrbotten. Vi kallar fortsättningsvis dessa två 
förskolor för A och B, för att på ett lätt och tydligt sätt beskriva hur kontakten med dessa 
förskolor har gått till. En av oss har tidigare jobbat på förskola A och vet därför att de 
använder portfolio i sin verksamhet. Förskola B kom vi i kontakt med genom en föreläsning 
om deras arbete med portfolio. Vi anser det intressant att ta del av barns tankar och åsikter om 
portfolio bidrar till deras förståelse och lärande. Därför är det lämpligt för oss att genomföra 
våra intervjuer på dessa två utvalda förskolor, som använder sig av pärmportfolio. Intervjuer 
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med barn känns som den mest lämpade metoden med tanke på syftet. Att göra intervjuer 
föredrar vi för att det känns personligt att sitta ner tillsammans med barnet och detta ger tid 
och utrymme för tankar och åsikter. En enkätundersökning är inte att föredra eftersom de 
flesta femåringar inte är tillräckligt läs- och skrivkunniga för att besvara den. Inför 
intervjuerna kontaktade vi via telefon dessa två förskolor. Vi fick då möjlighet att presentera 
oss och informera om vad vår undersökning handlar om och att vi utifrån vårt syfte ämnar 
intervjua sex barn. Urvalet av barn skedde genom att personalen på förskolorna valde ut de 
barn som fick vara med i undersökningen, detta för att de känner barnen bäst. Ett brev gavs ut 
till barnens vårdnadshavare se (bilaga 2) några dagar i förväg för tillåtelse att genomföra 
intervjuerna. I brevet garanterades barnens anonymitet. Intervjuerna spelades in på band för 
att på bästa sätt ta del av barnens svar och reflektera över hur vi själva formulerade frågorna 
för barnen, men även för att kunna skriva ner så exakta svar som möjligt. 
 
En av oss åkte till förskola A för att intervjua två barn och två av oss åkte till förskola B för 
att genomföra intervjuer med fyra barn. Det visade sig att det blev ett bortfall på förskola B på 
grund av sjukdom. Detta ledde till att en av oss intervjuade ett barn medan den andra 
intervjuade två barn. Intervjuerna har gått till på följande sätt att vi enskilt satt med varje barn 
i lugn och ro och gav dem tid att visa sin portfolio och berätta kring den. Vi ansåg det 
passande att genomföra intervjuerna på detta sätt för att få en naturlig och avslappnad kontakt 
med barnet under intervjun. 
 
På förskola A intervjuades ett barn i taget avskilt från den övriga barngruppen för att få 
ostördhet. Barnen på förskola B utom barn 1 och 2 som vi började intervjua gick ut för att 
leka, så att vi kunde genomföra intervjuerna. Sedan hämtades barn 3 in för intervju enskilt. 
Varje intervju med intervjufrågor, se (bilaga 1) tog mellan 10 och 20 minuter beroende på hur 
mycket barnen ville berätta.  
 
 

3.4 Bearbetning och Analys  
Tillgång till barns erfarenhetsvärld är för pedagogen en nödvändig förutsättning för att nå barnen och 
för att vara dem till hjälp i deras lärande. Detta innebär att ju större förmåga en pedagog har tillägnat 
sig att ta barns perspektiv, desto större förutsättningar har hon att anpassa sin undervisning efter barns 
erfarenheter. (Pramling, Samuelsson och Doverborg: 2000, s. 20) 

 
Att som pedagog tillägna sig barns perspektiv anser vi vara en nödvändighet för att förstå dem 
och det är en viktig förutsättning för att analyser och tolka svar från en intervju. Vad som bör 
tänkas på vid analysen av en intervju är, enligt Kvale (1997), att det som inte sägs kan vara 
minst lika viktig information som det som sägs. Här kan kroppsspråk, gester och miner 
uppmärksammas. ”Att analysera betyder att skilja något i delar eller moment.”  (s. 167-168). 
Det här kan betyda att endast korta delar som meningar eller ord från intervjun behöver tas 
med i analysen.  
 
Doverborg och Pramling (2000) menar att när intervjun är klar är det viktigt att intervjuaren 
läser igenom svaren noga. Vissa svar som barnet ger kan tyckas indikera att han eller hon har 
missuppfattat frågan som ställdes, men det som bör tänkas på är att barn förstår utifrån sina 
egna upplevelser. Därför är det viktigt att inte se om barnet har svarat rätt eller fel utan det 
viktigaste är att se hur frågan tolkades.  
 

Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sätt som du vet det. Jag vill 
förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever dem, förklara tingen 
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som du förklarar dem. Vill du bli min lärare och hjälpa mig att förstå? ( Spradly 1979. s. 34 i Kvale 
1997, s.117) 

 
Kvale (1997) beskriver sex steg att utgå ifrån vid analys av en undersökning. Vi har följt hans 
fyra första steg eftersom de känns relevanta till vår undersökning. I det första steget berättar 
den intervjuade sina tankar och upplevelser utifrån ämnet ifråga.  I detta steg sker det inte 
några tolkningar av det som sägs. Det andra steget innebär att intervjupersonen själv ser nya 
möjligheter och samband till det som tas upp i samtalet, detta utan hjälp av den som ställer 
frågorna. I det tredje steget tolkar den som intervjuar, under intervjun, det som 
intervjupersonen säger. Detta görs genom att intervjuaren återberättar det tolkade svaret. Här 
har nu den intervjuade möjlighet att ändra sitt svar. I det fjärde steget tolkar intervjuaren 
utskriften av intervjun. Här förbereds den utskriva intervjun för analys genom att ta bort 
information som inte är relevant utifrån syftet. Under analysen klargörs den intervjuades 
tyckanden och åsikter och intervjuaren kan utifrån detta se nya perspektiv.  
 
Vi har lagt stor vikt vid att använda oss av bandspelare, vi ser det som en fördel att använda 
detta hjälpmedel för att på bästa sätt kunna dokumentera barnens svar. Resultatet blir mer 
trovärdigt än om vi skulle ha antecknat då det kan vara lätt att missa viktig information som 
barnet uppger. Utifrån Kvales första steg för analys började intervjuerna med att barnen fick 
berätta och visa sin portfolio och sedan svara på de frågor vi ställde. Vi upplevde, under andra 
steget, att en del av barnen visade att de utifrån ämnet kunde se nya samband och kopplingar 
med portfolio och lärande. Ett exempel på detta är när ett barn berättar och visar hur han 
ritade en bild när han var liten och hur han ritar nu, han beskrev att han själv såg en skillnad 
och utveckling i de olika bilderna. Som Kvale tar upp i det tredje steget är det viktigt att som 
intervjuare återberätta svaren som kommer fram under intervjun. Att göra på detta sätt 
fungerade bra under våra intervjuer, barnen fick då möjlighet att korrigera de tolkade svaren. 
Samtliga barn hade inte något som behövde ändras. Som fjärde steg sammanställde vi de fem 
intervjuerna genom att lyssna av inspelningarna och sedan skriva ner ordagrant vad som sades 
för att få en helhetsbild av intervjun. Vi läser igenom utskrifterna flera gånger för att kunna 
analysera barnens svar och tankar. Sedan tog vi bort information som inte var kopplat till vårt 
syfte, alltså som inte har med barns förståelse för sitt eget lärande att göra. Under analysen 
ställer vi oss frågor som: Ser vi en röd tråd?  Hur tolkar vi detta? 
 
 
 
 

4 Resultat 
 
Inför den analyserande delen av intervjuerna har vi använt oss av Kvale (1997) för att 
redovisa vår kvalitativa undersökning. Vår tolkning av Kvale är att intervjuerna kan 
sammanställas i berättande form för att få en fortlöpande bild av det som sägs. Utifrån 
undersökningen tas inte hela intervjuerna med, utan endast det som har med syftet att göra. 
Kvale rekommenderar att intervjuerna skrivs ner efter inspelning men han säger att det inte 
finns något ”rätt” sätt att göra detta på. Vi har valt att sammanfatta intervjuresultaten barn för 
barn och för att få en god överblick väver vi in analyser till varje barn. För att göra det mer 
lättläst och skydda barnens identitet har vi använt oss av fiktiva namn. 
  
Intervjuerna börjar med att barnen visar och berättar om innehållet i portfolion. Vi finner 
många likheter i utformningen och innehållet mellan de två olika förskolornas portfolio. 
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Likheterna vi ser är: barnens egna självporträtt och andra teckningar de ritat eller målat. Det 
finns även foton på barnen, födelsedagsfiranden, kompisar och familj. Intervjuer och olika 
texter om barnet som pedagogerna skrivit är en del av innehållet. Intervjuerna kan handla om 
trivsel på förskolan, intressen och kompisar. Foton med tillhörande texter skrivna av 
pedagogerna visar när barnen gör olika aktiviteter, exempel bygger med lego, bakar, äter eller 
badar, detta är återkommande inslag. Trots samma innehåll anser vi att förskola A har en mer 
utarbetad, välskriven och tydlig dokumentation. Detta baserar vi på att utöver det vi tagit upp 
ovan innehåller förskola A:s portfolios även foton och text om inskolningen. Pedagogerna har 
även skrivit och reflekterat mycket om innehållet i portfolion tillsammans med barnen. 
Skrivutvecklingen är väl dokumenterad, som att skriva sitt namn både för hand och med hjälp 
av dator. Foton på matteträning från samlingar finns också, till exempel att rada upp djur efter 
färg, form och storlek. 
 
 

4.1 Resultat och analys  
 
Här nedan följer sammanställning och analys av intervjuerna, detta redovisas barn för barn. 
 
Erik  
Erik som går på förskola A vet inte vad en portfolio är så det förklaras för honom innan vi går 
vidare med intervjun. Efter vår förklaring nickar han instämmande och vi tolkar det som att 
han förstår. Vi ser det som att han genom sin portfolio kan se sin utveckling och lärande och 
förstår att han lär sig mycket. Vi tolkar detta utifrån hans svar på frågan vad som är bra med 
att ha en portfolio: ”Det går att kolla vad jag har gjort när jag var liten och det är roligt att 
kolla på alla bilder.” (pekar på bilderna på sina kompisar) ”Jag ser mina bästa kompisar när 
jag tittar i den.” Erik visar en positiv inställning till portfolion och allt han samlat i den. Under 
intervjun visar han entusiasm och glädje inför att visa och berätta om allt han gjort i sin 
portfolio. Vi tolkar detta som att han är väldigt stolt över sitt arbete. Vi tycker att det märks 
att Erik är van att bli intervjuad och samtala med andra om sin portfolio eftersom han 
engagerat delar med sig av sina tankar. Vi ser att han är medveten om att han lär sig olika 
saker i förskolan eftersom att han ger några exempel på detta. Enligt vår uppfattning visar han 
på att portfolion är en bra metod när det kommer till att synliggöra lärande, han ser själv sin 
utvecklig i att rita. På frågan hur Erik lär sig nya saker säger han: ”Jag bara försöker och så 
kan jag det, man måste bara försöka.” Av detta tolkar vi det som att han är en pojke som har 
självförtroende och tron på att försöka leder till ny kunskap. Erik tycker att det syns i 
portfolion vad han lär sig: ”Ja, jag kollar bara i pärmen så ser jag allt det jag har ritat”. Utifrån 
att ha tagit del av hans tankar och åsikter tror vi att portfolion kan spela en viktig roll när det 
gäller motivation till lärande och att synliggöra lärandet. 
 
Per 
Till Per som även han går på förskola A får också en förklaring ges för att han ska förstå att 
hans pärm är en portfolio. Efter detta tolkar vi det som att han vet att pärmen är en portfolio. 
Han tycker mycket om att prata om och visa foton av sig själv i olika lärandesituationer och 
berättar att han klarar av en del saker som han inte kunde när han var liten. Ett exempel på 
detta är när han innan intervjun går igenom sin portfolio och berättar att när han var liten åt 
han med haklapp och blev alldeles kladdig, medan han i dag lärt sig att äta utan att spilla. Det 
här berättar han med stor inlevelse. Vi tycks se att Per märker av en förändring i sitt lärande 
från det att han var liten. Men utifrån svaret vi fick när han skulle berätta vad som var bra 
med att ha en portfolio, kan vi inte tydligt svara på om han ser sin läroprocess. Detta eftersom 
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han bara nämner: ”Att se på när jag var liten.” Det framkommer inte här om han tycker om att 
se hur han tidigare gjort saker eller om det bara handlar om att det är roligt att se sig själv på 
bild. Per ser inte något negativt med att ha en portfolio. På frågan om vad han lär sig på 
förskolan svarar han: ”Jag lär mig att prata, jag har lärt mig R och E och nu S.” Han har 
fortfarande ett ganska outvecklat språk och utifrån hans svar förmodar vi att detta är något 
som kontinuerligt tränas med en pedagog. Vi tror att han direkt associerar till dessa tillfällen 
när frågan ställs. I portfolion finns ett flertal bilder från olika tillfällen, bilderna visar hans 
framsteg med att bygga med klossar. Han visar stor glädje till att han har blivit så duktig. Han 
verkar trygg i sig själv och med hjälp av leken lär han sig nya saker. Per säger: ”Jag leker och 
så kan jag det bara.” Per blev snabbt less på att svara på intervjufrågorna och var mest 
intresserad av hur hans röst lät när den spelades in på band. Han fick lyssna på bandet och 
höra sin röst efter intervjun. 
 
Lisa 
Lisa som går på förskola B visar att hon vet vad en portfolio är genom att svara: ”Det är en 
pärm där man stoppar in papper och teckningar och sånt.” Av svaret hon ger tolkar vi det som 
att pedagogerna på den här förskolan har introducerat begreppet portfolio för henne. Lisa ger 
inte lika tydliga svar som pojkarna i förskola A, därför är det svårare att tolka hennes svar. 
Men av intervjun framgår det tydligt att hon tycker om att samla och spara och ser ingenting 
negativt med att ha en portfolio. Under intervjun är flickan blygsam med sina svar och känns 
lite reserverad. Uppfattningen av henne är ändå att hon tycker det är roligt att visa och svara 
på frågor om sin portfolio. För att svara på om hon tycker att det syns i portfolion vad hon lär 
sig bläddrar även hon och ser då bilder hon lärt sig att rita. ”Jag har lärt mig att rita en 
dinosaurie och rita min familj.” Detta tolkar vi som att hon kan se att hon utvecklas i sitt 
ritande. För att lära sig nya saker säger Lisa att det gäller att försöka. Av detta drar vi den 
slutsatsen att hennes tro på sig själv finns.  
 
Sara 
Sara som går på förskola B, säger att portfolio är en portfolio, hon vet att det är en pärm som 
används till att sätta in teckningar i och ”sånt som mammor och pappor har skrivit”. Det som 
är bra med pärmen är att ”man kan sätta in olika bilder”. Vi anser att hon är medveten om vad 
en portfolio kan innehålla. Hon tycker inte att det är något dåligt med att ha en sådan pärm. På 
frågan om vad hon lär sig på förskolan behöver hon tid att tänka innan hon till slut svarar att: 
åka skridskor, att en tand är lös, att hon blir vuxen och får en egen lägenhet. Eftersom hon 
funderar och inte riktigt vet vad hon ska säga tolkar vi det som att hon tycker frågan är svår. 
Under intervjun är Sara positiv och tycker om att prata och berätta om sina tankar och 
erfarenheter. När Sara bläddrar och visar vad hon tycker syns i portfolion att hon lär sig pekar 
hon på siffror, bokstäver och sådant som står skrivet. På ett ställe där hon har skrivit sitt namn 
konstaterar hon att ”där har jag redan lärt mig”. Hon har även lärt sig ”allt det här” och då 
syftar hon på bokstäver och siffror och menar på att hon lär sig att ”komma ihåg att skriva 
det”. Att lära sig skriva små bokstäver är något nytt hon lär sig. Hon beskriver att när hon var 
liten gjorde hon litet k ”bara såhär” och skrattar, men nu gör hon ”såhär”. Medan hon berättar 
så visar hon och skriver med fingrarna på bordet. Här märker vi tydligt att Sara ser en skillnad 
i hur hon skrev tidigare och hur hon skriver nu. Vår tolkning är att hon själv ser sin 
skrivutveckling i portfolion. 
 
Olle 
Olle, på förskola B, svarar hastigt på frågan vad en portfolio är att han inte vet, men efter en 
stunds fundering säger han: ”Vet inte” (tänker) ”Det kanske är en pärm.” Utifrån svaret tolkar 
vi det som att han har en liten aning om att portfolio är en pärm. På frågan om det är något 
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som är dåligt med att ha en portfolio svarar han: ”Det är bara bra.” Under intervjun är denna 
pojke väldigt stressad och vill snabbt få detta gjort. Vi misstänker att han kände en stor press 
på att svara ”rätt”, speciellt när han skulle berätta vad han lär sig på förskolan, då han svarar: 
”Vet inte” (tänker) ”Jag har glömt.” Olle är väldigt glad och visar entusiasm över att få dela 
med sig av sin portfolio. Han bläddrar ivrigt i sin portfolio för att visa att det syns att han kan 
rita en robot och en raket. Vi blir ändå fundersamma om han har förståelse för att hans 
portfolio visar på utveckling och lärande eftersom han inte visar eller nämner något han har 
gjort tidigare. Olle säger att: ”Det är bara enkelt” på frågan om hur han lär sig nya saker. 
Detta tycker vi indikerar på ett stort självförtroende. 
 
Slutsats 
Tre av fem barn säger att portfolio är en pärm där de samlar olika saker, till exempel 
teckningar. Dessa barn går på förskola B och som vi har nämnt tidigare tror vi att barnen här 
blivit introducerade till ordet portfolio i större utsträckning än barnen på förskola A, där två 
barn inte vet vad en portfolio är. Samtidigt får vi bilden av att på förskola A är barnen vana att 
sitta ner och prata om sin portfolio och vi drar den slutsatsen att pedagogerna ofta sitter ner 
och reflekterar och diskuterar med barnen om portfolion. Trots att vi tycker att förskola A 
hade en mer bearbetad portfolio är förskola B ser vi inte någon stor skillnad utifrån barnens 
svar. Till exempel svarade alla barn att de tycker att det syns i deras portfolio vad de lär sig.  
 
Alla barnen som intervjuades tycker att det är positivt att ha en portfolio. De olika svaren vi 
får om vad som är positivt med portfolio är att det är roligt att spara teckningar och foton och 
titta på dem, men även att kunna se tillbaka på det som gjorts tidigare och hur de såg ut när de 
var små. Några exempel på vad barnen tycker att de lär sig på förskolan är att leka, rita, göra 
pengar till en affär och uttala bokstäver. Några barn tycker att det syns vad de lär sig och visar 
oss det genom att bläddra i deras portfolio, det kan vara allt från att titta på teckningar de ritat 
eller bokstäver de skrivit.  På frågan hur de lär sig nya saker svarade ett barn att ”Jag bara 
försöker och så kan jag det, man måste bara försöka.” och ett annat barn att ”Det är bara 
enkelt.” En röd tråd vi kan se genom alla intervjuer är att barnen har en positiv inställning till 
portfolio och är stolta över vad de åstadkommit, de visar gärna upp innehållet. Lärande är ett 
stort och svårt begrepp för barn att förstå och därför kan det vara svårt för dem att svara på 
frågor om detta.  
 
Vår slutsats efter denna studie är att barnen till viss del förstår och ser sitt eget lärande med 
hjälp av portfolio som verktyg. De visar inte tydligt på sin förståelse under intervjutillfället, 
utan ger endast kortfattade svar. Med tydlig förståelse menar vi att de kan berätta om flera 
olika saker de lärt sig och kunna visa på det i sin portfolio. Detta kan bero på att barnen är 
små och har kanske därför inte reflekterat om dessa begrepp som lärande och förståelse så 
mycket.  
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5 Diskussion 
 

5.1 Reliabilitet och Validitet   
Svenning (2000) skriver att ”Med reliabilitet menar man att resultaten skall vara tillförlitliga”. 
(s.63) Tanken var att intervjua sex barn men det blev ett bortfall. Genom att vi valde att 
intervjua så få barn, anser vi att tillförlitligheten inte har påverkats på grund av detta. Vi kom 
till förskolorna en förmiddag för intervjutillfällena. Det medförde att under intervjuerna var 
en del av barnen ivriga att dela med sig om allt som händer på förskolan och nyfikna på oss, 
medan andra var lite mer blyga och försiktiga. Det hade varit bättre att avsätta mer tid till att 
lära känna barnen innan vi intervjuade dem. Vi tror att det hade inneburit att under 
intervjutillfället hade barnen kunna koncentrera sig mer på att svara på de frågor vi ställde.   
 
Doverborg och Pramling (1992) lägger stor vikt vid att barnet ska känna trygghet till den som 
intervjuar. Det är då mer troligt att barnet delar med sig av sina tankar och åsikter. Vi tror att 
svaren kan ha påverkats på grund av att vi bara träffade barnen under en förmiddag och under 
så kort tid är det svårt att skapa en trygg relation. Om vi skulle komma tillbaka och intervjua 
en gång till skulle troligen svaren se ut på ett annat sätt. Vår erfarenhet av att intervjua barn är 
inte så stor, därför var detta en utmaning. Vi har utgått från Doverborg och Pramling i 
formuleringarna av frågorna och anser att dessa var passande, men vissa kanske något 
svårtformulerade. Intervjufrågorna inleddes med ordet ”berätta” och fortsatte med följdfrågor 
utifrån barnens svar. Medvetet har vi inte försökt leda in barnen för att få de svar vi är ute 
efter.  
 
För oss var det svårt att formulera frågor till barn eftersom de ska vara tydliga och lätta för 
barnen att förstå. Barn svarar ofta utifrån var deras tankar befinner sig just nu, en del barn har 
stor fantasi och vill gärna prata om andra saker som inte rör intervjun. Vi ser det som en 
fördel att barnen visar vilja till att dela med sig och är öppna och tillmötesgående, men det 
kan även leda bort från ämnet. Det är svårt att följa upp barnens svar med rätt vinklade 
följdfrågor utan att styra eller leda dem, men utan följdfrågor får vi inte så uttömmande svar.  
Frågorna 5 och 6 som handlar om lärande (se bilaga 3) inser vi nu i efterhand vara svåra 
frågor för femåringar att svara på. Det här medför att vi inte fått så utförliga svar som vi hade 
hoppats på och tillförlitligheten är därför inte den bästa. Eftersom det under intervjuerna 
visade sig att två barn inte vet vad en portfolio är fick en förklaring ges till dem, att deras 
egen pärm som de visar oss är en portfolio. Vi ser inte att detta har påverkat tillförlitligheten 
av intervjuerna eftersom de vet vad pärmen är, men inte att den kallas för just portfolio. 
 
Kvale (1997) menar att det sätt på vilket utskriften görs är av betydelse för reliabiliteten. Det 
gäller att göra en utskrift som lämpar sig för syftet med undersökningen. Kvale poängterar här 
att det är den muntliga intervjun som är av störst betydelse för reliabiliteten. Han menar att 
utskrifter inte är exakta kopior av intervjun, utan en tolkning av den som skriver. Vi valde att 
skriva ner de bandade intervjuerna ordagrant för att få ett tillförlitligt resultat för att sedan 
kunna tolka och analysera resultaten. För att på bästa sätt mäta det vi avser att mäta har vi 
under bearbetningen och analysen valt att ta med sådant som inte syns i utskriften av 
intervjuerna, så som pauser och kroppsspråk. 
 
Svenning (2000) beskriver att undersökningens validitet är ”dess förmåga att mäta det vi 
avser mäta.” (s.60) Eftersom vi valde att göra intervjuer med relativt få barn blir resultatet inte 
representativt och detta är heller inte tanken med undersökningen. Vi kan inte generalisera 
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och säga att vi undersökt om portfolio bidrar till barns förståelse därför att vi gjort ett 
stickprov med endast fem barn. Dessa fem barn kan inte representera alla barn. Vi anser ändå 
att våra intervjuer med barn som mätmetod har varit lämplig. Utifrån syftet finner vi det 
intressant att ha tagit del av några barns tankar och åsikter kring lärande och portfolioarbete.  
 
 

5.2 Resultatdiskussion  
Ett av våra uppdrag som finns i Lpfö 98 är att vi som blivande pedagoger i förskolan ska 
stimulera lärande och lägga grunden för ett livslångt lärande. Vårt syfte är att se om portfolio 
bidrar till barns förståelse för sitt eget lärande. Vi anser det viktigt att barnen blir medvetna 
och förstår hur, vad och varför de lär. Förståelsen leder förhoppningsvis till ett större intresse 
och motivation men även ökad kunskap. Under intervjuerna gavs inte så utförliga svar av 
barnen och som vi nämnde tidigare var några frågor svårformulerade. Utifrån de svar vi fick 
tycker vi oss ändå se att de intervjuade barnen ser sig själva som lärande individer, för att de i 
sin portfolio ser en utveckling av sitt eget lärande från tidigare år. Till exempel kan ett barn 
klart se sin skrivutveckling eftersom det är tydligt dokumenterat från år till år. 
 
Eftersom vi valt att göra vår studie med barn och inte pedagoger vet vi inte hur de har valt att 
lägga upp sitt arbete med portfolio. Det är även svårt för oss att säga om pedagogerna 
reflekterar mycket med barnen om vad de har dokumenterat. Det är som Pramling 
Samuelsson och Mårdsjö (1997) säger att det är viktigt att samtala med barnen om vad det är 
vi gör, varför vi gör detta och vad vi har lärt oss av att göra detta. De här frågorna är viktiga 
att ställa dels för att få barnen mer medvetna men även för att de ska ta ett större ansvar för 
sitt eget lärande. Bern, Fröjd och Torén (2001) håller med Pramling Samuelsson och Mårdsjö 
att samtalen mellan pedagogen och barnet är viktigt för att få barnet att reflektera över vad 
som ska finnas med i portfolion och vad de lärt sig.  
 
Inför intervjuerna visste vi att båda förskolorna hade anseende om att arbeta aktivt och 
engagerat med portfolioarbete. Utifrån detta förväntade vi oss att barnen skulle vara mer 
medvetna om sitt arbete och sitt lärande med portfolio som verktyg. Här ser vi vikten av 
reflektion, om inte tid ges för detta är risken att det bara blir ett samlande i en pärm och inte 
ett samlande i portfolions bemärkelse. 
 
Enligt Bern, Fröjd och Torén (2001) är portfolio en relativt ny metod i Sverige. Vi vet att en 
portfolio kan vara utformad på olika sätt som Bern, Fröjd och Torén menar och det påpekas 
av Krok och Lindewald (2003) att innehållet styrs av vad barnet lär och gör. Vi märker 
skillnader på utformningen och innehållet av de olika portfolierna i förskola A och B. 
Förskola A har enligt vår mening kommit längre i sitt arbete med portfolio, vi drar dessa 
slutsatser efter att tagit del av barnens portfolio och dess innehåll. De har mer bearbetade och 
utförliga portfolios än förskola B och utifrån att ha tagit del av portfolierna kunde vi anta att 
barnen på förskola A skulle komma med mer utförliga svar än de i förskola B. Men om vi ser 
till barnens svar märker vi inte någon skillnad mellan förskolorna. Ett exempel på frågan om 
det syns i portfolion vad de lär sig gav alla liknande svar.  
 
Under intervjutillfället visar barnen en stor entusiasm när de får dela med sig av innehållet i 
sin portfolio, som är i form av en pärm. De berättar mycket kring teckningarna och 
fotografierna men även om tidigare intervjuer och annat skrivet om dem. Vi kan se att 
portfolion hjälper barnen att se tillbaka och minnas roliga och speciella händelser. Detta 
tycker vi styrker det Wehner-Godée (2002) skriver om att dokumentation handlar om att 



 21

synliggöra själva processen, inte resultatet. Det finns mer av barns kreativitet i processen än i 
resultatet.     
 
En portfolio kan vara utformad på olika sätt menar Bern, Fröjd och Torén (2001), det kan 
vara en mapp, pärm eller kartong, den kan också vara i digital form. Några av barnen vet att 
portfolio är en pärm där de samlar olika saker och några vet inte det. Eftersom det visade sig 
att två barn inte vet vad en portfolio är fick en förklaring ges till dem att deras egen pärm som 
de visar oss är en portfolio. Detta för att vi använder oss av termen portfolio i de kommande 
frågorna så att de då förstår vad vi syftar på. De här barnen förstår nu det vi berättat och kan 
därför svara på resterande frågor.  
 
Det visar sig att samtliga barn tycker att det är positivt och roligt att ha en portfolio, de kan till 
exempel gå tillbaka och titta på tidigare sparat material i portfolion. Enligt Bern, Fröjd och 
Torén (2001) sparas till exempel teckningar, målningar och foton som barnet gjort i portfolion 
för att på ett tydligt sätt se hur utvecklingsprocessen och lärandet ser ut. Portfolio ska bland 
annat ge en bild av barnets utveckling och lärande under barndomstiden. 
 
Samtliga barn tycker att det syns vad de lär sig och visar oss detta i deras portfolio, det kan 
vara allt från att titta på teckningar de ritat eller bokstäver de skrivit. Barnen berättar och visar 
oss att de i viss mån ser sitt lärande genom att visa vad de gjort i portfolion. Vi tycker oss inte 
se att barnen visar på en tydlig förståelse för sitt lärande och detta tror vi har att göra med att 
samtalen och reflektionerna kring portfolion inte finns med i så stor omfattning som det 
borde. Vikten av att reflektera styrks av Ellmin och Josefsson (2000) som menar att om barnet 
inte får reflektera om sitt eget lärande blir portfolio bara ett ytligt samlande.  
 
Leken är en stor del av förskolans vardag, därför är vi inte förvånade att en del av barnen 
svarar att de tycker att de lär sig att leka på förskolan. Som vi tagit upp tidigare ska förskolan 
enligt Lpfö 98 främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Vi tycker att det är 
betydelsefullt att lärandet sker genom att barnen har roligt och det tror vi stärker deras 
självkänsla och ökar motivationen att vilja lära sig nya saker. På frågan hur lär du dig nya 
saker fick vi olika svar som att träna, leka och försöka.  
 
Efter att ha tagit del av intervjuerna är vi medvetna om att begrepp som förståelse och lärande 
kan vara komplicerade för barn att förstå och prata om. För att få barnen delaktiga i intervjun 
är det intervjuarens uppgift att ställa frågorna så att barnen förstår men samtidigt inte leda in 
dem på förutbestämda svar. Detta kan vara svårt, speciellt för oss som ovana intervjuare. 
Utifrån vårt syfte ger barnen inte så långa och tydliga svar och därför tolkar vi det som att de 
inte har en tydlig förståelse för sitt lärande. Som vi nämnt tidigare i resultatets slutsats kan 
barnen med hjälp av att titta i sin portfolio ändå till viss del se sin utveckling och sitt lärande. 
Att barnen ger kortfattade svar tror vi kan bero på att pedagoger inte samtalat om dessa 
begrepp som lärande och förståelse så mycket tillsammans med dem. Det kan också bero på 
att barnen trots allt bara är fem år och kan inte förväntas kunna uttrycka sin förståelse för sitt 
lärande. Här anser vi att pedagogerna har ett stort ansvar att hjälpa till att synliggöra lärandet 
för barnen.   
 
 

5.3 Erfarenheter för framtiden 
Som blivande pedagoger förstår vi utifrån denna studie att det är mycket att tänka på när ett 
portfolioarbete ska startas upp. Vi har verkligen fått en insikt i vad arbetet med portfolio 
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innebär och tycker att det är ett väldigt intressant och användbart verktyg att införa i det 
pedagogiska arbetet med barn på förskolor. Vi har insett att det gäller att som pedagog 
verkligen vara påläst om portfoliometoden innan det införs i verksamhetens arbete. Annars är 
risken att portfolion bara blir en samlingspärm och då tappar den sitt syfte och värde som 
portfolio. Det krävs att arbetslaget för en dialog och diskuterar läroplanens mål, eget 
förhållningssätt och värdegrund. Det krävs dock ett genomtänkt, kontinuerligt arbete där 
engagemang från pedagogens sida är nödvändigt. Det är viktigt att informera och föra 
kontinuerliga samtal med föräldrar och att i arbetet med portfolio samtala, intervjua och 
framförallt lyssna på barnen. Vad vi fått erfara på olika förskolor är att deras arbete med 
portfolio inte är så väl utvecklat och genomtänkt som det förespråkas utifrån litteraturen vi 
tagit del av.  Detta tror vi bland annat kan bero på att portfoliometoden är ett relativt nytt 
arbetssätt, tidsbrist och okunskap från pedagogernas sida. 
 
Utifrån det vi läst om pedagogisk dokumentation och portfoliometoden ser vi många likheter, 
som till exempel samlande utifrån ett syfte, reflektion och vikten av dialog mellan pedagog 
och barn. Oavsett arbete med pedagogisk dokumentation eller portfolio kan barnen få en 
förståelse för sin egen läroprocess. Om pedagoger inom förskolan lyckas arbeta fram en väl 
fungerande portfolio ger den många fördelar i det pedagogiska arbetet, till exempel ett bättre 
samarbete mellan de tre parterna: pedagog, förälder och barn. Barnen får även möjlighet till 
insikt i sitt eget lärande, barnens självkänsla byggs upp och varje barns läroprocess synliggörs 
på ett positivt sätt. Reflektion uppmuntras i dialog med pedagoger och detta tror vi stärker 
både barnen och pedagogerna i relationen till varandra. Vad vi förstår utifrån arbetets 
bakgrund ska portfoliometoden bidra till att både barn och pedagoger ska kunna reflektera 
och få en förståelse för sitt eget lärande. Pedagogerna får även utifrån portfoliometoden 
underlag till att reflektera över verksamhetens upplägg.  
 
Barns lärande ser vi som en grundläggande byggsten i det pedagogiska arbetet. Verksamheten 
bör formas efter barns erfarenheter, tankar, intressen och behov. Vi måste ha en förståelse för 
att alla är olika och lär på olika sätt, synliggörs och uppmuntras dessa olikheter skapas en 
respekt för andra individer. Portfoliometoden ser vi som ett verktyg att möjliggöra detta. För 
att detta ska uppfyllas krävs det att pedagoger reflekterar och medvetandegör sig själv och sitt 
arbetssätt. Annars är risken stor att det i slutändan i alla fall blir pedagogen som bestämmer 
och beslutar vad som ska sättas in i portfolion. Det är viktigt att ha i åtanke att portfolion 
tillhör barnet mer än förskolan. Därför är det betydelsefullt att det pedagogiska arbetet ses ur 
barns perspektiv.  
 
Barnen är vår framtid och bör ges de bästa möjligheter till lärande utifrån varje individ, det är 
upp till varje verksamhet att hitta sin metod för att uppfylla detta. Vi tror på portfoliometoden 
som ett verktyg för barns lärande och som en röd tråd från förskola till skola.  
 
 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 
Det skulle vara intressant att observera barn i deras arbete med portfolio och utifrån det få en 
bredare bild om portfolio bidrar till ökad förståelse för sitt eget lärande. Även intervjuer med 
pedagoger och föräldrar skulle kunna göras. Ett annat alternativ är att titta på hur pedagoger 
använder sig av det dokumenterade och vad de har för syfte med det.  
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Bilaga 1 

 
Tips för nybörjaren  

 
• Ta bara med det barnet kan vara stolt över.  
 
• Dra in barnet i besluten om vad som ska sparas.  

 
• Sortera "ämnesvis".  

 
• Utgå från barnets egna mål och intressen.  

 
• Samla inte för mycket, rensa vid behov  

 
• Begränsa ambitionerna i början.  
 
• Tänk igenom en praktisk struktur: block i fickan, post-itlappar på teckningar, enkla 

brevfack att samla i innan det sätts in i portfolion och en realistisk årsplan.  
 
• Bestäm inte i förväg vad som ska finnas med i varje portfolio.  
 
• Se arbetet som en process som aldrig blir klar.  

 
• Ha portfoliopärmarna tillgängliga för barnen.  
 
• Glöm inte att portfolion är till för barnet och tillhör barnet. 

 
       (Krok och Lindewald, 2003)  
 
 



Bilaga 2 
 

 
Hej föräldrar!  

 
Vi är tre lärarstudenter från Luleå Tekniska Universitet som 
nu håller på att skriva vårat examensarbete. Vi har valt att 

inrikta oss om portfolio i förskolan. 
Vårat syfte lyder så här: ”Bidrar portfolio till barns 

förståelse för sitt eget lärande?” 
Vi skulle vara tacksamma om ni kunde ge oss tillåtelse att 

göra en kort intervju med ert barn. 
Några namn kommer vi inte att lämna ut så intervjun är 

helt anonym. 
 
 

Du kan väl meddela före den:________om detta går bra. 
 
 

Tack på förhand! 
 

Anna Lundmark 
Katarina Kemi 

Petra Lagerskog 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Bilaga 3 

Intervjufrågor 
 

• Beskriv och visa hur din portfolio ser ut. 
 

• Beskriv vad en portfolio är.  
 

• Berätta vad det är som är bra med att ha en portfolio. 
 

• Berätta vad det är som är dåligt med att ha en portfolio. 
 

• Berätta vad du tycker att du lär dig här på förskolan. 
 

• Tycker du att det syns i din portfolio vad du lär dig? 
• Hur kommer det sig att du tycker så? 

 
• Berätta hur du lär dig nya saker. 

 
• Är det något mer du vill säga om din portfolio? 

 
 


