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Abstract
Marie Widerberg (2010). Portfolio i förskolan med perspektiv på specialpedagogik.
(Portfolio in primary school with perspective on special education.) Sektionen för
lärarutbildningen, specialpedagog utbildningen 90 hp.
Examensarbetets syfte är att med perspektiv på specialpedagogik, undersöka hur portfolion
används på förskolor i en mindre kommun samt belysa specialpedagogens roll.
Undersökningen utgår från följande frågeställningar: På vilket sätt påverkar och utvecklar
portfolion enligt pedagogerna, det enskilda barnet och förskolans verksamhet? På vilka sätt
används portfolio som ett underlag till pedagogernas egen reflektion kring sin verksamhet
och sitt förhållningssätt? Vilka möjligheter och hinder menar pedagogerna att det finns i
arbetet med portfolio? samt Vilken roll kan specialpedagogen ha i arbetet med portfolio
och hur kan portfolion användas som ett specialpedagogiskt redskap? Arbetet ger en
översikt av tidigare forskning om portfolio, specialpedagogik samt specialpedagogens roll i
förskolan. I studien använder jag mig av den kvalitativa (tolkande) forskningstraditionen
med semistrukturerade intervjuer, narrativ metod och analys. Jag har intervjuat fem
pedagoger och en specialpedagog som arbetar med och har kunskap om
portfoliometodiken. Det empiriska materialet har sedan tolkats med hjälp av tidigare
forskning på området och inspirerats av Antonovskys, Vygotskijs och Foucaults teorier.
Sammanfattningsvis pekar resultaten i undersökningen på att portfoliometodiken bör vara
väl lämpad att använda som ett redskap för specialpedagogen, i samverkan med
pedagogerna, där barnets förmågor och styrkor dokumenteras. Resultatet visar att
portfolions främsta syfte är att synliggöra barnens lärande. Det i sin tur skapar
utvecklingsmöjligheter, genom att ta med perspektiv på specialpedagogik i portfolioarbetet
i en inkluderande verksamhet. Hur pedagogerna och specialpedagogen strukturerar upp
arbetet med portfolio skiljer sig åt men det handlar till stor del om att ta tillvara stunder i
vardagsarbetet. Resultatet visar att portfolion kan komma väl till användning i samtal och
reflektioner, som bidrar till utveckling av dokumentationen i allmänhet och förskolans
verksamhet i synnerhet. Reflektionsarbetet på förskolorna försiggår såväl emellan
pedagoger, som mellan barn och pedagog. Det används främst i syfte att utmana barnen i
deras lärande och mindre i syfte att utmana pedagogernas kompetensutveckling. Det som
är angeläget är att pedagogerna får tid till handledning i att synliggöra dokumentationerna
som görs i portfolion och ”ta isär” begrepp. Stor betydelse bör läggas vid tidsaspekten, då
denna studie i likhet med flera andra påtalar att tiden är en stötesten i portfoliometodiken.
Min huvudslutsats blir att pedagogisk verksamhet med inriktning på portfoliometodik i
förskolan är ansvarsfull och komplex. Det återspeglas i min studie.
Nyckelord: dokumentation, förskola, lärande, portfolio, reflektion, specialpedagog
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Förord
Arbetet med denna studie har äntligen funnit sin form och sitt innehåll. Det har varit ett
hårt arbete och mycket spännande att göra studien. Det kan liknas vid metaforen att bestiga
ett berg. Inledningsvis var det med en något naiv inställning, som jag startade
bergsklättringen. Förväntansfull och lite pirrigt var det allt. Jag möttes av glada tillrop och
hejade tillbaka. Jag gick med lätta steg. Under vissa partier av klättringen gick det sakta
och jag fick noga överväga varje steg jag tog. Ibland halkade jag nedåt och fick börja om,
ibland gick det smidigt utan motstånd under klättringen mot toppen. Där klättringen var
själva arbetet med undersökningen. När jag tyckte att det kändes riktigt motigt kunde jag
blicka nedåt med viss förtröstan, för att upptäcka att jag kommit mycket längre än det för
ögonblicket kändes som. Det som varit ”moroten” under klättringen upp för berget var att
jag skulle lyckas nå toppen, med nya lärdomar och upplevelser i ryggsäcken. Samtidigt
förstod jag att det skulle bli med stor tillfredsställelse jag skulle stå där på toppen och
betrakta den vidunderliga utsikten (om det nu inte var dimma eller snöstorm). Jag visste
också att när jag väl nått toppen skulle det finnas nya utmaningar och nya studier att ta sig
an. Det var lika angeläget att stanna upp och fundera över vad jag hade erfarit och lärt mig
på vägen upp. Det kunde jag passa på att tänka över på vägen ner, när jag inte var
sysselsatt med att betrakta underlaget och noga måste se vart jag satte fötterna – dvs när
studien blivit godkänd. Väl nere på fast mark kan jag delge andra, kring mina upplevelser
och vad jag har lärt mig under forskningsprocessen. Vilken resa det varit!
Jag vill tacka alla som stöttat och hjälpt mig under det pågående arbetet med denna studie.
Jag riktar ett särskilt tack till de pedagoger som deltog i intervjuerna och som gjort denna
studie möjlig. Tack för att ni tog er tid och svarade på de frågor jag hade och delade med er
av era tankar kring hur ni arbetar med portfolio i förskolan. Det var intressanta och lärorika
samtal. Ett tack vill jag även ställa till förskolechefen som lät mig komma och göra
intervjuerna på förskolorna.
Jag vill också säga ett stort tack till min handledare Ann-Elise Persson, för stöd och
uppmuntran under arbetets gång och för all positiv kritik som jag fått, inte minst petande i
min text – det blev sannerligen mycket bättre.
Jag vill förstås rikta ett stort tack till min familj, som stått ut med mig och uppmuntrat mig
att slutföra mina studier. Jag tackar mina kollegor som både omedvetet och medvetet samt
framförallt godvilligt agerat ”bollplank”, när jag behövt diskutera nyvunnen kunskap.
Genom Er medverkan blev studierna både angelägna, utvecklande och framför allt
stimulerande. Tack alla för ert tålamod.

Marie Widerberg, maj 2010
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BILAGOR
Bilaga A Syfte och etiska principer
Bilaga B Missivbrev
Bilaga C Intervjuguide

1 INLEDNING
Arbetet behandlar hur pedagoger i förskolan ser på begreppet portfolio, hur de praktiskt
använder sig av metoden och på vilket sätt pedagogerna menar att det påverkar och
utvecklar det enskilda barnet och verksamheten i förskolan, med perspektiv på
specialpedagogik. Genom att inleda med denna dikt vill jag förmedla min syn på den
betydelse bemötande och förhållningssätt har i det specialpedagogiska uppdraget.
Vad du säger om mig
Det du tror om mig
Sådan du är mot mig
Vad du gör mot mig
Hur du lyssnar på mig
Sådan blir jag
(Danielsson & Liljeroth, 1996, s. 137, okänd källa)

Danielsson och Liljeroth (1996) skriver om hur identiteten visar sig i individens jag. De
påvisar skillnaden mellan personlighet och identitet. Personligheten har vi med oss när vi
föds och den består bland annat av förmågor, egenskaper, intressen, begåvning, behov och
känslor. Författarna för fram att identiteten innefattar personligheten och är mer därtill.
Under barn- och ungdomsåren utvecklas identiteten, där personligheten kan sägas vara
grunden men inverkan sker även från olika håll som t ex kultur och den sociala situation i
vilken individen befinner sig i (Danielsson & Liljeroth, 1996). Förskolan är idag den arena
där många barn vistas och blir det första steget i en lång process, där barnet har möjligheter
att utvecklas, lära sig och forma sin identitet. Förskolans tydliga uppdrag är att ”erbjuda
barnen en god verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 8). Alla barn behöver få sina fysiska behov
tillfredsställda, så som t ex mat, vila, omvårdnad, rörelse och sömn. Lek och lärande
betonas också i de tidiga åren, som en grund för utveckling senare i livet. Dessutom är
barnet i behov av kontakt och samspel, stimulans och möjligheter att använda och utveckla
alla sina sinnen. Lika grundläggande är det att få sina känslor bekräftade, få struktur och
vägledning av vuxna och även få vara för sig själv ibland. En del barn behöver särskilt stöd
i vardagen för sin utveckling, för att få vara delaktig och lära sig. Jag menar att det är inom
den ordinarie verksamheten, som de specialpedagogiska insatserna mestadels ska äga rum.
Allt detta håller nog de flesta med om. Vad krävs då i förskolan för att alla barn ska
utvecklas på bästa sätt och framför allt hur skriver vi fram barnen i olika dokument i
förskolan? Jag har uppfattat att flera förskolor använder sig av portfolio, som en metod att
dokumentera barns individuella förmågor. I portfoliometodiken sägs att man kan närma sig
barnets lärande genom att samla, organisera, reflektera och presentera barnets utveckling
och lärande (Ellmin & Ellmin, 2005). Jag har mött portfolio i olika utföranden och med en
variation av angreppssätt. Möjligheterna med portfolio tycks vara många. Jag ställde mig
frågan: Vad sker då på förskolan under det pågående portfolioarbetet? Jag funderade på att
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den bild av barnet som pedagoger och specialpedagoger väljer att ta fram, får betydelse för
både det enskilda barnet och för barngruppen samt för hur vi organiserar arbetet på
förskolan. Det gjorde att jag ställde fler frågor kring detta område. Vilket syfte har
pedagogerna med arbetet kring portfolio? På vilket sätt upplever pedagogerna att portfolio
är ett verktyg, som kan stödja barnet att bli involverat i sin egen utveckling och sitt eget
lärande? Kan portfolio förändra och förbättra pedagogernas sätt att organisera sitt arbete på
förskolan? Specialpedagogen har i sitt uppdrag att kritiskt och självständigt identifiera,
analysera och vara med i det förebyggande arbete samt delta i arbetet med att avlägsna
hinder och svårigheter i olika lärmiljöer (SFS 2007:638). Persson (2007) skriver att
specialpedagogen förväntas uppmärksamma alla barns rätt att delta i verksamheten på lika
villkor. Detta var funderingar som jag ville söka svar på. I lärarutbildningskommitténs
slutbetänkande står det att läsa:
En av specialpedagogikens mest angelägna uppgifter är att bidra till att all personal i skola och
förskola kan bemöta den naturliga variationen av elevers olikheter. Specialpedagogik är i dagens skola
ett nödvändigt kompetens- och kunskapsområde i utvecklingen av skolans pedagogiska arbete. Det
handlar då om varje individs rättighet att få utbyte av skolan genom att få delta utifrån sina unika
erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och behov.
(SOU 1999:63, s. 193)

Portfoliometodiken bygger på dokumentation som synliggör barnet i förskolan (Ellmin &
Ellmin, 2003, 2005). Författarna, som har en stor del i spridningen av portfoliometodiken i
Sverige, menar att portfolio är ett förhållningssätt, där barn och pedagoger tillsammans
samlar arbeten för att få en överblick kring barnets utveckling, att ge utrymme för att
vidareutveckla förmågan att reflektera över sitt lärande och därmed kunna sätta ord på sitt
lärande. Det handlar om att få visa bredden i sitt kunnande och sin utveckling genom att
belysa en variation av barnets olika förmågor. Ellmin och Ellmin (2003, 2005) påpekar att
fokus sätts på förmåga inte på oförmåga.
Jag ser det som att förskolans roll och specialpedagogens uppdrag går hand i hand för att
ge alla barn lika möjlighet till delaktighet i en utvecklingsfrämjande verksamhet. När jag
betraktade portfoliometodiken insåg jag att den idag främst används av pedagoger på
förskolan för att dokumentera enskilda barns lärande och utveckling. Startpunkten för
denna undersökning kom när jag träffade pedagoger som använde metoden och berättade
på ett varierande sätt hur de gjorde. Teoretiskt verkade det vara en sak och praktiskt fanns
en stor variation. Krok och Lindewald (2003) tar upp att portfolions syfte i förskolan är att
skapa sammanhang, mening och hopp för varje barn. Det arbetet skulle i så fall förenas
med förskolans uppdrag (Utbildningsdepartementet, 1998). Jag väljer att hädanefter
använda ordet portfolio, eftersom det är vedertaget och vanligt förekommande.
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1.1 Bakgrund
I denna bakgrund skriver jag om varför jag vill göra den utforskande undersökningen. Då
jag har jobbat i förskolan i drygt trettio år har jag kommit att fundera kring hur och vad för
slags ”bilder” som skrivs fram om barnen av pedagogerna. I den mindre kommun där
undersökningen ska äga rum har under de senaste tio åren pedagogerna i förskolan varit
ålagda att göra en så kallad kartläggning för varje barn. Kartläggningen följer med barnet
från förskolan till sista året i grundskolan, står det i kommunens elevhälsodokument.
Pedagogerna förväntas skriva om barnet efter ett slags normalitetsmall (Persson, 2007). I
det sammanhanget blev det angeläget för mig, som blivande specialpedagog, att ställa
frågan om denna kartläggning är förenlig med uppdraget som finns i förskolans läroplan
(Utbildningsdepartementet, 1998). Under utbildningen till specialpedagog har jag fått
belägg för att kartläggning efter en mall, inte längre är funktionell och verkligen behöver
förändras av olika skäl. Nya insikter och ny kunskap har fått mig att mer än någonsin se det
betydelsefulla i att undersöka hur pedagoger beskriver och reflekterar kring barn i
förskolan. Här befinner sig detta examensarbete; en studie för att undersöka befintlig
erfarenhet inom portfoliometodik på förskolenivå, med perspektiv på specialpedagogik.
Mina frågor kring hur ”bilderna” av barnen skapas har vuxit fram mot en bakgrund av att
allt fler barn idag bedöms ha svårigheter av något slag. Mitt intresse för att problematisera
detta kan också kopplas samman med ett slags motståndets etik för vad som har kallats en
”diagnostisk kultur” i förskolan (Haug, 2003).
Därför ska jag i undersökningen med perspektiv på specialpedagogik forska efter kunskap
om hur portfoliometodiken används på förskolor i en mindre kommun samt belysa
specialpedagogens roll. I boken Lyssnandets pedagogik berättar Åberg (2005) i förordet
om ett förskoleprojekt som hon var delaktig i och hur det ledde till anledningar för
pedagogerna att börja ompröva tankar. Åberg beskriver en pojke som heter Victor. Han
sitter och vänder på en skrotbit och tänker högt. I den stunden frågar sig Victor vad en
mojäng är och vad det kan bli. Victors ord fick pedagogerna att börja fundera.
Någon kanske vet vad ett barn är, men ingen vet vad det kan bli.
Någon kanske vet vad en förskola är, men ingen vet vad det kan bli.
Någon kanske vet vad världen är, men ingen vet vad den kan bli.

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005, s. 5)
Förskolans roll handlar om att ge alla barn lika möjligheter att delta i en
utvecklingsfrämjande verksamhet och i specialpedagogens uppdrag ingår att se till att alla
barn kan delta i verksamheten på lika villkor (Utbildningsdepartementet, 1998). Sedan
1998 har förskolan en läroplan och i uppdraget som pedagog har vi ett dokument som helt
enkelt ska följas. Det räcker inte enbart med det utan alla som verkar inom förskolan
behöver dessutom vara medvetna om egna värderingar och hur de värden ser ut som vi
enligt läroplanen ska förhålla oss till och arbeta med. När jag på allvar började syna mitt
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arbete som pedagog för ungefär tio år sedan, så insåg jag att jag under många år styrts av
ett traditionell, för givet taget sätt att se på förskolans roll och synen på barns lärande. Jag
hade emellertid aldrig känt mig riktigt bekväm i att betrakta barns ”brister och fel”. Efter
hand mötte jag andra pedagoger och forskare inom förskolans område, som fick mig att
förstå att det fanns alternativa sätt att tänka om och arbeta i förskolan. Möten med
förskolläraren och skolutvecklaren Alnervik (2000) gav mig nya insikter som skakade om
mig. Hon pratade om pedagogisk dokumentation och om det rika, kompetenta barnet. Det
var omvälvande för mig. Pramling Samuelsson föreläste (1999, 2001) och pratade om ett
begrepp som hon kallade för givet tagande, om sin teori kring utvecklingspedagogik samt
om dokumentation i förskolan. Jag förstod inte så mycket av vad det var då. Jag insåg att
jag arbetat i många år utan att egentligen reflektera över vad det pedagogiska arbetet var en
del i. Det ledde till att jag sökte mig till sammanhang där jag fick lyssna på andras tankar,
idéer och ny forskning.
Jag fortsatte att utveckla min yrkesroll, med inriktning på vilka ”bilder” vi skriver fram av
barnen i förskolan. Jag ställde mig frågor som hur dokumentation i olika former skulle
kunna bidra till att dels sätta barnens perspektiv i fokus men även att följa den utveckling
verksamheten i förskolan tar. Andreasson (2007) har i en avhandling som heter Elevplanen
som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation skrivit: ”Hur
en elevs svårigheter definieras och formuleras i text kan därmed få stor betydelse för
attityderna till elevers olikheter i skolan och då även de åtgärder som kan tänkas bli
aktuella.” (Andreasson, 2007, s. 2). Förskolan är som samhället i övrigt både komplex och
ständigt föränderligt. I Förslag till förtydligande i läroplanen för förskolan står det att alla
som arbetar i förskolan ska ”samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och
lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver särskilt
stöd i sin utveckling” (Skolverket, 2009, s. 47). Detta visar, liksom Andreassons forskning
(2007) att texten har betydelse. Rossman och Rallis (2003) skriver att nyckeln till tilliten i
studien, när den håller en kvalitativ form, ligger i att undersöka systematiskt, låta det bli en
process, ta beslut om data och insamling av underlag och därefter göra analyser som
verifierar uppsatsens giltighet ur olika aspekter och perspektiv.
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1.2 Syfte och problemformulering
Syftet med rapporten är att med perspektiv på specialpedagogik vinna kunskap om hur
portfoliometodiken används på förskolor i en mindre kommun samt belysa
specialpedagogens roll. Syftet preciseras utifrån följande frågor:
o
o
o
o

På vilket sätt påverkar och utvecklar portfolion enligt pedagogerna, det enskilda
barnet och förskolans verksamhet?
På vilka sätt används portfolio som ett underlag till pedagogernas egen reflektion
kring sin verksamhet och sitt förhållningssätt?
Vilka möjligheter och hinder menar pedagogerna att det finns i arbetet med
portfolio?
Vilken roll kan specialpedagogen ha i arbetet med portfolio och hur kan
portfolion användas som ett specialpedagogiskt redskap?

1.3 Studiens avgränsning
De intervjuade pedagogerna arbetar i förskolan inom samma kommun. Jag är medveten om
att arbetet med portfolio handlar om ett samarbete mellan barnet och pedagogen. I denna
studie är det enbart pedagogernas erfarenheter och åsikter som kommer att belysas. Jag
tänker inte utgå från förskolans faktiska miljömässiga förhållanden, inte heller hur genus
eller ålder framställs. Mitt syfte är att med perspektiv på specialpedagogik vinna kunskap
om hur portfoliometodiken används på förskolor i en mindre kommun samt belysa
specialpedagogens roll.

1.4 Studiens genomförande och upplägg
Undersökningen genomfördes i olika steg under våren 2010. Syftet med rapporten är att
med perspektiv på specialpedagogik vinna kunskap om hur portfoliometodiken används på
förskolor i en mindre kommun samt belysa specialpedagogens roll.
Inledningsvis presenteras bakgrund, syfte och problemformulering vilka är utgångspunkten
för studien samt studiens avgränsning. I andra kapitlet redovisas litteratur, styrdokument
och begrepp som är intressanta för studien. I kapitel tre beskrivs relevanta teorier. Kapitel
fyra innehåller metoddelen, med beskrivning av vald metod, hur jag gått tillväga i
undersökningen och några ord om den pilotstudie jag genomförde. I detta kapitel ingår
också metodiska överväganden som urval, datainsamlingsmetoder och etiska
överväganden. I kapitel fyra tas även studiens genomförande av undersökningen upp.
I kapitel fem redovisas resultatet av undersökningen, som presenteras med text och citat
från de intervjuade. Analysen av resultaten görs i kapitel sex. I kapitel sju följer
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diskussionen, där resultaten kopplas samman med teori och litteratur. Val av metoder,
tillämpning och fortsatt forskning finns med i diskussionen. I kapitel åtta avslutas
rapporten.
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2 LITTERATURGENOMGÅNG
I litteraturgenomgången tas styrdokument upp och begrepp klargörs som har betydelse för
studien. Därefter behandlas litteratur, som visar på vilket sätt pedagoger har att arbeta med
portfoliometodik och dokumentation. Jag berör portfolions syfte, innehåll, verktyg och
arbetssätt. I avsnitten kring aktuell litteratur och tidigare forskning presenteras
portfoliometodikens bakgrund och centrala tankegångar i metodiken. Jag beskriver
begrepp som rör dokumentation, samspel och lärande, reflektion, språkets betydelse, etik i
portfolioarbetet samt den specialpedagogiska rollen. Detta återfinns även i
styrdokumenten och kan ses som grundläggande delar i förskolans arbete.

2.1 Begrepp
De begrepp som presenteras har jag valt för att underlätta för läsaren, med utgångspunkt att
de är tillämpliga för studien. Jag ser det som att begrepp behövs för att förstå och tolka
världen men begrepp kan också markera tillhörigheter och begränsningar. Jag ger i detta
avsnitt endast en kortfattad beskrivning av begreppen utan djupare innebörd.
Dokumentation. Insamling och sammanställning av fakta; vetenskapen om systematiskt
införskaffande, ordnande och tillhandahållande av kunskapskällor. (Nationalencyklopedin,
2010).
Inkludering. Att delta i en helhet (Vernersson, 2002). Det betyder ”innefattande” och att få
vara delaktig i förskolesituationen, både socialt och fysiskt. Att vara involverad i sin
livssituation (Sandberg, 2009).
Med perspektiv på specialpedagogik avses grundläggande sätt att se på den
specialpedagogiska verksamheten, dess uppgifter, historia och relation till andra
kunskapsområden, som rymmer flera olika sätt att förstå specialpedagogiken. Begreppet
perspektiv används för att det knyter an till vardagsspråket och erfarenheter, kan underlätta
en förståelse, knytas till de sammanhangen de används och har utvecklats i samt uttrycker
handling (Nilholm, 2007).
Perspektiv. Synvinkel, överblick. Perspektiv utvecklas i specifika sociala och kulturella
sammanhang, som framför allt finns i interaktion och kommunikation mellan människor
(Nilholm, 2007).
Portfolio. En lär- kommunikations- och utvärderingsstrategi. Ett arbetssätt för pedagoger
att leda barnets eget aktiva lärande, genom att skapa lärmiljöer som gynnar optimalt
lärande och utgå från barnets aktiviteter, delaktighet, ansvarstagande samt förmåga att
reflektera. Utgångspunkten är att framgång föder framgång (Ellmin & Ellmin, 2003).
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Reflektion. Återspegling, återkastande av ljus, begrundande och eftertanke. Reflektion är
målinriktad, systematisk och strukturerad. Reflektion kan användas för att finna vägar bort
från gamla tankemönster och utveckla nya samt söka nya lösningar på frågeställningar.
(Emsheimer, Hansson & Koppfeldt, 2005)
Specialpedagog.
Lärare
som
efter
1990
genomgått
specialpedagogisk
påbyggnadsutbildning om 60-90 högskolepoäng och avlagt specialpedagog examen
(Persson, 2007).
Specialpedagogik. Ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med sin grund i den pedagogiska
disciplinen med uppdrag att stötta pedagogiken, då variationen av barns olikheter medför
att den vanliga pedagogiken inte kan sägas vara tillräcklig. Den specialpedagogiska
ideologiska hållningen för svensk förskola kan sägas ha sin grund i internationella
konventioner och överenskommelser, som FN:s konvention om barns rättigheter och
Salamancadeklarationen (Persson, 2007).

2.2 Styrdokument
I detta avsnitt behandlas internationella deklarationer och förskolans styrdokument samt
dess kopplingar till portfoliometodiken och det specialpedagogiska perspektivet. Det gör
jag på grundval av att studiens syfte är att med perspektiv på specialpedagogik vinna
kunskap om hur portfoliometodiken används på förskolor i en mindre kommun samt belysa
specialpedagogens roll.

2.2.1 FN:s barnkonvention och Salamancadeklarationen
FN:s barnkonvention (Socialdepartementet, 2006) beskriver barns och ungdomars
rättigheter i världen. Sverige har skrivit under FN:s barnkonvention och ska därmed följa
de beslut som finns i konventionen. Den poängterar att alla barn har lika värde och att varje
barns bästa ska komma i första hand. Konventionen är en så kallad en mjuk lag, vilket
innebär att länder som bryter mot lagen inte kan fällas. FN:s barnrättskommitté ger förslag
och konstruktiv kritik kring hur medlemsländerna kan förbättra sitt arbete med
barnkonventionens intentioner. Det har bidragit till att många länder har ändrat lagar, för
att få ett barnvänligare samhälle. FN:s barnkonvention slår fast att barn är subjekt, inte
objekt och visar att barn är kompetenta samt har ett eget värde. Förskolan i Sverige ställer
krav på att verksamheten ska tillgodose varje barn behov och att alla som arbetar i
förskolan ska ta hänsyn till det unika hos varje barn.
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2001) är ett dokument, en deklaration,
vilken i inledningen beskrivs snarare som ett politiskt än pedagogiskt dokument. En
deklaration är uttryck för en uppfattning eller en åsikt. Den har ingen rättslig betydelse
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men syftar till att föra olika frågor framåt. Inriktningen i Salamencadeklarationen ska
främja en integrerad skolgång för alla elever, speciellt för elever i behov av särskilt stöd.
Det ordinarie undervisningsväsendet ska enligt deklarationen, vara ramen för all
undervisning gällande barn, ungdomar och vuxna. Samtliga 92 regeringar, vilka deltagit
vid konferensen i Salamanca 7-10 juni 1994, ska upprätta riktlinjer och ekonomiska medel,
vilket i sig ska leda till förbättringar i utbildningssystemet, så att alla barn, trots svårigheter
ska rymmas inom den ordinarie skolan. Sverige är ett av flera länder som deltog i
sammankonsten och skrev under deklarationen.
I deklarationen framtonar en strävan att göra förskolor och skolor mer effektivare gällande
pedagogiken, där varje barns individuella behov kan bli tillgodosett och olikheter
respekteras. Den väg som föreslås är att utformningen av utbildningssystem och
genomförandet av utbildningsprogram görs på ett sådant sätt att den breda mångfalden av
olika egenskaper hos alla barn ska tas tillvara. I deklarationen uttrycks hur väsentliga våra
tankar och handlingar samt värderingar är för framtiden. Salamencadeklarationen (Svenska
Unescorådet, 2001) påvisar att det är väsentligt att börja så tidigt som möjligt med att
stimulera små barns behov, vilket i sin tur kan ge förutsättningar till en lyckad
inkluderande förskola och skola. Vidare beskrivs att barn som är i behov av särskilt stöd, i
första hand ska ges plats inom den ordinarie verksamheten genom en pedagogik som sätter
barnet i centrum och som kan tillgodose dess behov av utveckling och lärande. Detta sätt
ska motverka diskriminering samt tydliggöra barnets möjligheter och bli en gemensam
utgångspunkt för förskolans organisation. Denna så kallade ”sunda pedagogik” bygger på
att alla skillnader är normala, vilket innebär att inlärning måste anpassas till individen inte
tvärtom.

2.2.2 Förskolans läroplan
Förskolans uppdrag handlar om att ge alla barn lika möjlighet att delta i en
utvecklingsfrämjande verksamhet, i vilken grunden för livslångt lärande ska betonas. Den
pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utvecklar barnets
utveckling och lärande (Skolverket, 2009). I Förslaget till förtydliganden i läroplanen för
förskolan skrivs att ”barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få
detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar.” (Skolverket, 2009, s.
51). Det är staten som formulerar de övergripande nationella målen och riktlinjerna för
förskolans verksamhet. Kommunen är huvudman och ska ge förutsättningar för att
verksamheten bedrivs i enlighet med läroplanens mål. Lpfö98 (Utbildningsdepartementet,
1998) betonar en helhetssyn på barnet i en pedagogisk verksamhet. Både i Lpfö98
(Utbildningsdepartementet, 1998) och i det nya Förslaget till förtydliganden i läroplanen
för förskolan (Skolverket, 2009) tas upp att alla som arbetar i förskolan ska ”samarbeta för
att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och
hjälpa de barn som var olika skäl behöver stöd i sin utveckling.” (Skolverket, 2009, s. 56).
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I Förslaget till förtydliganden i läroplanen för förskolan nämns också att förskolans
verksamhet ska dokumenteras i förhållande till läroplanen i sin helhet. Barnen ska därmed
inte bedömas på traditionellt sätt med till exempel mallar eller tester i kunskaper.
Förskolan ska hålla hög kvalitet, enligt styrdokument och läroplaner (Skolverket, 2009).
Det krävs ett medvetet och kontinuerligt utvecklingsarbete med uppföljning och
utvärdering för att hålla hög kvalitet. När förskolans verksamhet ska utvärderas sätts
kunskaper om barnens perspektiv i centrum och det beskrivs i Förslaget till förtydligande i
läroplanen för förskolan på följande sätt:
Utvärderingen ska bland annat behandla i vilken utsträckning verksamheten utgår från barnens
erfarenheter, förutsättningar och intressen och i vilka sammanhang som barnen visar gensvar,
engagemang och motivation. Sådana kunskaper är nödvändiga i arbete med att utveckla
verksamheten.
(Skolverket, 2009, s. 60)

Haug (2003) skriver om de principiellt betydelsefulla förändringar som den svenska
förskolan kommit att bli föremål för. Forskningen visar att det i högsta grad
gränsöverskridande har varit att förskolan har blivit en del av utbildningssystemet. Haug
(2003) menar att reformen Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) bryter med den
tradition som utvecklats inom svenska förskolan före läroplanen. En följd av att förskolan
blivit del av utbildningsväsendet är att alla barn har rätt att vistas i förskolan. Det i sin tur
gör att större vikt fästes vid barns lärande och utveckling. Haug (2003) anser att en
förskola för alla uppfattas som ett angeläget politiskt mål för att skapa likvärdiga
möjligheter samt att läroplanen lägger stor vikt vid det pedagogiska uppdraget.
(Skolverket, 2005). Många förändringar har skett under årens lopp. Läroplanen för
förskolan lägger vikt vid att förskolan ska forma verksamheten utifrån barnets behov och
förutsättningar samt främja lärande, social kompetens, tillit, språkutveckling, ekologiskt
synsätt och har en tydlig värdeorientering (Skolverket, 2008).

2.3 Portfoliometodiken
2.3.1 Bakgrund och historik
Ellmin och Ellmin (2003) skriver att begreppet portfolio är sammansatt av två ord. Port, av
portare, som betyder att bära samt folio av folium, i betydelsen blad, papper. Portfolio är
det internationella ordet för portfölj. Konkret kan det förstås som att portfölj betyder att
man bär med sig papper. Metoden med portfolio har långt tidigare använts av konstnärer,
som sparade sina viktigaste arbeten i en mapp eller liknande, för att ge prov på både sin
utveckling och var de befinner sig i nuläget. Enligt författarna inspirerades pedagoger i
USA av denna idé och försökte förändra metoden till att passa i skolan. Metoden visade sig
fungera i en mångfald sammanhang och spred sig bland annat till England och Nya
Zeeland. Det var när Nya Zeeland fick en ny skolreform i mitten av 80-talet, som arbetet
med portfolio startade upp där. Flera författare (Taube, 1997; Bern, Frööjd & Torén, 2001;
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Ellmin & Ellmin, 2003, 2005; Ellmin & Ellmin Cederholm, 2006) skildrar historiken kring
portfolion. Portföljmetodiken blev mer allmänt känd i Sverige under 1990-talet med
begreppen portfolio och portföljmetodiken, i inriktning mot skolan. Författarna anser att
portföljarbetet eller portfoliometodiken, som det vanligtvis kallas, kan och ska göra
skolarbetet mer stimulerande, meningsfullt och utvecklande.
Lindström (2003) tar upp portfoliometodikens möjligheter och menar att varje
utbildningssituation i alla händelser kan förbättras samt att utvärdering av skolans
verksamhet ökar lärarnas möjligheter att förbättra sin professionalitet. Ellmin och Ellmin
(2003) beskriver portfolio som ett mångtydigt begrepp samt att det handlar om ett
förhållningssätt och en lärstrategi. Kärnan i portfoliometodiken kan, enligt författarna, vara
barnets aktiva roll i fråga om att utforma och bedöma värdet av kunskap, samtidigt som
den lägger tonvikten på pedagogens funktion för att stödja detta genom att skapa en
lärmiljö, som främjar de goda lärprocesserna. Nyckelbegrepp är reflektion, där barnet
medverkar genom fundera kring vad som gjorts och kontinuitet, där det som sammanställs
visar på spår kring barnets kunskapsutveckling.
Ellmin och Ellmin (2003) beskriver att portfoliometodik är ett sätt att undervisa, ”så att
eleverna med hjälp av sina portfolior lär sig att se närmare på, att reflektera över och att
kritiskt värdera sitt arbete.” (s. 10). Jag väljer här att ta upp att portfolioarbetet syftar till att
utveckla pedagogiska förhållningssätt och arbetsformer, som i sin tur kan ge
förutsättningar för livslångt lärande. Portfolion kan ses som ett dokumentationsverktyg och
genom det kan pedagogerna upptäcka hur de kan stödja barnen, vilka behov de har och hur
de lär sig. (Bern, Frööjd & Torén, 2001). Författarna betonar också i sin bok
Portföljmetodikens möjligheter i förskolan och skolan att portfoliometodiken bygger på ett
arbetssätt, där barnen ska vara delaktiga i att synliggöra sitt eget lärande och därmed blir
det något mycket mer än att bara spara barnens alster i en pärm. Författarna tar upp att
portfolioarbetet är ett sätt att dokumentera barns och verksamhetens utveckling,
åskådliggöra läroplanens mål och följa upp arbetet mot målen. Ellmin och Ellmin
Cedeholm (2006) ger en mycket kortfattad definition av portfolio:
1. har ett visst syfte
2. utvecklas för en viss målgrupp
3. innehåller arbetsprover (”bevis”)
4. har ett reflekterande innehåll
5. lyfter fram starka sidor och visar på eller ger riktning för nästa steg
6. är en visningsmapp som visar process, produkt och progression i lärandet.
Portfolion är mer övergripande en lär- kommunikations- och utvärderingsstrategi.
(Ellmin & Ellmin Cederholm, 2006, s. 58)
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2.3.2 Portfolio – teoretisk bakgrund
Portfoliometodiken har tre byggstenar: förhållningssätt, människosyn och kunskapssyn
(Bern, Frööjd & Torén, 2001). Arbetet med portfolio i förskola och skola bygger på
förhållningssättet att barnet är kompetent. Det betyder, skriver författarna, att vi har tilltro
till barnets förmåga och egen lust att lära. Barnet skapar i sin tur kunskap i samspelet och i
mötet med andra människor och sin omvärld. Bern, Frööjd och Torén (2001) menar att i
mötet med andra får barnen tillträde till en variation sätt att tänka. Bemötandet av och
samtal med barn får en särskild betydelse i sammanhanget, eftersom det är grogrunden för
att inlärning och utveckling sker. Ellmin och Ellmin (2003, 2005) menar att
konstruktivisterna Piaget, Vygostkij, Dewey och Kelly var pedagogiska förgrundsgestalter
i portfoliometodiken. Jag väljer att i min studie ha med det synsätt som den ryske
pedagogen och psykologen Lev Vygotskij förde fram som teorier om att barn som vägleds
av vuxna eller kamrater åstadkommer mer i gruppen än på egen hand. När den vuxne
ställer frågor och ger stöd lär sig barn, framhöll Vygotskij (1999). Genom att barn och
vuxna tillsammans klarar något får det till följd att barnet kan göra det på egen hand så
småningom.
Bern, Frööjd och Torén (2001) menar att portfoliometodiken gör det genomförbart att
barnen kan utvecklas utifrån sina egna intressen och förutsättningar. Författarna tar upp att
det gynnar lusten att lära och kan ge en ökad självkänsla. Ellmin och Ellmin Cederholm
(2006) visar att portfoliometodiken har fokus på det salutogena begreppet och
förhållningssättet. Författarna skriver att portfolio utgår från det positiva och det som redan
fungerar. Flera författare (Taube, 1997; Bern, Frööjd & Torén, 2001; Ellmin & Ellmin,
2003, 2005; Ellmin & Ellmin Cederholm, 2006) anser att portfoliometodiken startar i det
barnet kan. Det blir användbart för att komma vidare och göra vardagen mer begriplig,
hanterbar och meningsfull. Jag förstår texten som att det salutogena synsättet kan leda till
möjligheter för förskolan att bättre kunna lägga grunden för det livslånga lärandet och att
portfolion blir ett dokument som visar varje barns utveckling genom hela förskole- och
skoltiden. Jag funderade över vad och hur pedagoger och specialpedagogen i förskolan,
anser att portfoliometodiken är för dem samt hur de använder sig av metoden.

2.3.3 Portfolio i förskolan
Syftet med rapporten är att med perspektiv på specialpedagogik vinna kunskap om hur
portfoliometodiken används på förskolor i en mindre kommun samt belysa
specialpedagogens roll. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver om portfolio i
förskolan, som ett av flera sätt att följa upp det pedagogiska arbetet. Författarna tar upp att
dessa portfolios, via portfoliometodiken, kan innehålla väsentlig dokumentation, som mer
systematiskt ger en uppfattning om varje barns utveckling och lärande inom olika
områden. Krok och Lindewald (2003) menar att portfolion är till för barnet, pedagogerna
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och föräldrarna. Inom förskolan har olika former av dokumentation förekommit, där
funktion och syfte varierat (Skolverket, 2004). Ellmin och Ellmin Cederholm (2006) anser
att barnet i arbetet med portfolio kan medvetandegöra sitt lärande genom att ta eget ansvar,
känna delaktighet och öva sig i förmågan att reflektera över vad det faktiskt lär sig.
Författarna menar att i och med att barnet får vara med och tänka igenom vad som hänt,
kan det lära sig att tänka djupare. Det i sin tur kan leda till att nya tankar och frågor uppstår
hos barnet. Jag förstår det som att reflektionen kan bli den sammanhållande länken till
insikter för barnet och även för pedagogerna och specialpedagoger i förskolan.
Bern, Frööjd och Torén (2001) tar upp att barnet får nya sätt att tänka och att detta leder till
ny förståelse och nyfikenhet till att lära mer. I portfolion är det barnets utveckling som står
i centrum. Strandberg (2006) skriver om portfolioarbetet i förskolan och menar att det är
särskilt betydelsefullt för barn som upplever sig ha bristande förtroende för sin egen
läroförmåga. Författaren anser att portfolioarbetet kan synliggöra de aspekter som barnet
behärskar. På så vis kan barnet via sin portfolio se att hon/han kan vissa saker men inte
andra, utan att för den skull bara se sina misslyckanden. Strandberg (2006) visar på att om
barnet kan få tydliga gensvar på de sidor som hon/han kan, då medför det att barnet kan
satsa på sina framgångar med en känsla i att kunna. Det får till följd att barnet även klarar
av att ta itu med det som verkar svårare. Strandberg (2006) betonar också att det är
angeläget att differentiera, i betydelsen att sortera och bereda plats åt att jag både kan och
inte kan. Författaren tar upp att det är förödande att klumpa ihop alla aktiviteter till `kan
inte´, för det är sällan sant. Då krävs det att portfoliometoden som används lägger märke
till, legitimerar och berömmer en variation av lärstilar och olika arbetssätt för att den ska
bidra till att barnets självkänsla utvecklas. (Strandberg, 2006).
Jag förstår det som att portfolioarbetet kan bidra till att barnets självkänsla ökar och det
kan medföra att grunden för det livslånga lärandet läggs. Ellmin och Ellmin Cederholm
(2006) tar upp att det gäller att hålla ihop det så kallade interaktiva sambandet. Författarna
menar att anknytningen är väsentligt, så att görandet av arbeten inte blir till självändamål
och att det inte är samlandet i sig utan den tydliga kopplingen samt meningen med
”bevisen” som är avgörande och utvecklande. Ellmin och Ellmin Cederholm (2006) anser
att det finns en central kärna i portfolioprocessen som kan sammanfattas i sekvensen:
”samla – organisera - reflektera – prestera – anknyta” (s. 59). Författarna menar att barnet
med stöd av en vuxen ska välja ut de arbeten som bäst visar vad som hänt och som blir
viktigt att hålla fram. Det krävs också en klar struktur i organiseringen av arbetena, så att
de lätt kan följas av användaren och andra intresserade. Ellmin och Ellmin Cederholm
(2006) tar upp några kritiska dimensioner i utvecklingsarbetet som kan försvåra eller
hindra en god utveckling. Författarna menar att de kritiska dimensionerna är syftet med
portfolio, kontroll av vad som ska finnas i portfolion och hur detta specificerats i förhand.
Ellmin och Ellmin Cederholm (2006) tar även upp tiden som en kritisk faktor. Författarna
har erfarenhet av portfolioprocesser och anser att det tar tid att komma igång och att det
behövs tid innan allt klarnar. Författarna framhåller att när arbetet väl är igång så blir
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portfolion något naturligt som vävs in i den ordinarie verksamheten och den behöver vara
starkt integrerat med övriga processer. En av de angelägnaste frågorna i portfolioarbetet
handlar alltså om vad som ska sparas och på vilket sätt samtalet bidrar till utveckling och
lärande. Ju tidigare det finns tydlighet till detta desto mer underlättas portfolioarbetet, anser
Ellmin och Ellmin Cederholm (2006). Bern, Frööjd och Torén (2001) tar upp att det är
självklart att innan pedagogiskt arbete startar, behöver vi ställa oss frågan: Varför? Det är
grundläggande att portfolioarbetet som bärande pedagogisk idé har fotfäste i den
verksamhet där den pågår. Jag begriper detta som att det finns flera dimensioner i
portfolioarbetet och att det tar många år att bygga upp kvalitativt bra portfolios.

2.4 Dokumentation
Hur går det till att dokumentera i praktiken? Jag ser det som att behovet av dokumentation
och utvärdering, som belyser arbetet med barn kan visa på olika sätt att förstå världen. Ett
sätt att följa arbetet i förskolan är att dokumentera verksamheten (Skolverket, 2009).
Skolverket skriver vidare att ”dokumentationen kan ingå som en del i utvärderingen i
förskolan och ligga till grund för gemensam reflektion i personalgruppen” (Skolverket,
2009, s. 60). Jag har av egen erfarenhet upptäckt att frågan som handlar om vad det
egentligen innebär att dokumentera dyker upp i en hel del sammanhang. Pedagoger i
förskolan har beskrivit för mig att de är i behov av fler redskap i sitt dokumentationsarbete.
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) förklarar att dokumentera innebär att synliggöra
den pedagogiska praktiken för barn, pedagoger, föräldrar, ledningsansvariga och politiker.
Författarna tar upp att det behövs en variation av dokumentation och att genom att det
pedagogiska arbetet träder fram, skapas förutsättningar för en dialog, där olika röster kan
göra sig hörda.
För att visa olika pedagogiska processer kan pedagogerna dokumentera både sina egna och
barnens läroprocesser med hjälp av kamera, video, bandinspelningar, intervjuer,
observationer och anteckningar av olika slag (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).
Åberg och Lenz Taguchi (2005) visar på ett ständigt pågående förändringsarbete, som
handlar om vad det är att dokumentera pedagogiskt. Författarna för fram Lyssnandets
pedagogik, som ett sätt att vända upp och ner på det för givet tagna i den pedagogiska
verksamheten. Enligt Lenz Taguchi (2007) äger förändringsarbetet rum i mötet mellan det
kända och okända samt i spänningsförhållandet mellan teori och praktik. Författaren menar
att det i grunden handlar att om förändra sin förståelse av vad arbetet som pedagog
egentligen handlar om. Var kommer då pedagogisk dokumentation in? Lenz Taguchi
(2007) skriver om pedagogisk dokumentation och menar att det innebär ett förändrat
synsätt i förhållande på hur barn lär. Lenz Taguchi visar att pedagogisk dokumentation kan
träna pedagogerna i förskolorna att se barn med andra ögon, för att lägga grunden till ett
förändrat synsätt i förhållande till barns utveckling och lärande. Författaren visar att det
barn som under årens lopp framträtt i svensk forskning har handlat om ett resursstarkt och
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nyfiket barn. Flera forskare (Wehner-Godée, 2000; Åberg & Lenz Taguchi, 2005;
Pramling Samuelsson & Pramling, 2009) menar att betydelsen av termen dokumentation,
framkommer när vi har gjort ett medvetet val av något vi sett och hört och som väckt vårt
intresse. Den utvalda dokumentationen ska sedan bli underlag för reflektion med andra
personer. Författarna tar upp att först när dokumentationen, efter eget och/eller kollektivt
(vuxna eller vuxna och barn emellan) blir föremål för reflektionsarbete och till val för det
fortsatta arbetet i barngruppen kan den kallas pedagogisk.
Wehner-Godée (2000) förevisar att när vi dokumenterar kommer teoretiska föreställningar
om utveckling och lärande som finns i den kultur vi vuxit upp i att inverka på vad vi söker
efter och hur vi går vidare. Författaren menar att vi är så inblandade i kulturen att det kan
vara svårt att få syn på vad som sätter sin prägel på det egna tänkandet och handlandet. Det
är därför vi hela tiden ska medvetandegöra oss om vad vi håller på med för att kunna
förändras och förändra. Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att innehållet i begreppet
inte är självklart. Fokus i ett sådant arbete, för både barn och pedagoger är lärandets
process samt utmaning för förändring, snarare än målet och resultatet (Åberg & Lenz
Taguchi, 2005). Partanen (2007) tar upp att pedagogisk dokumentation inte ska ses som en
formfråga utan istället som en fråga om pedagogisk grundsyn. Partanen (2007) menar
också att idén om Vygotskijs proximala utvecklingszon är framåtsyftande och blir därmed
viktig kring pedagogisk dokumentation och i utvecklingssamtal. Skapandet och
användningen av pedagogisk dokumentation kan sägas vara en rejäl brandfackla, eftersom
utvecklingszonen behöver bli till en konkret verklighet där det lärande samtalet och
pedagogens förhållningssätt har stor betydelse, anser Partanen (2007). Pedagogisk
dokumentation måste även uppmärksammas från andra perspektiv, där möjligheterna är en
del likväl som riskerna, tar Dahlberg, Moss och Pence (2009) upp. Författarna hänvisar till
Foucault (1971) som påpekar att det alltid i dokumentation handlar om politiska och
teoretiska betydelsesammanhang samt att produktionen av kunskap i olika slags
dokumentation alltid är kopplad till produktionen av makt. I Lpfö98 nämns pedagogisk
dokumentation, som ett viktigt redskap för att kunna synliggöra och granska förskolans
verksamhet:
Genom pedagogisk dokumentation kan verksamheten i förskolan synliggöras och bli ett viktigt underlag
i diskussionen kring och bedömningen av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov.
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 4)

I förarbetet till Förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2009)
nämns pedagogisk dokumentation som exempel på en metod som kan synliggöra förloppen
i förskolans verksamhet och bli ett betydelsefullt underlag vid bedömningen av
verksamheten. Olika intressenter och dokumentationer ska tas med i utvärderingen, dels
för att det är en demokratifråga, dels för att det ska bli en vid och mångskiftande
utvärdering:
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För att få en bred och nyanserad bild kan olika metoder för utvärdering användas. Ett sätt att följa
arbetet i förskolan är att dokumentera verksamheten. Dokumentationen kan ingå som en del i
utvärderingen och ligga till grund för gemensam reflektion i personalgruppen.
(Skolverket, 2009, s. 60)

Portfolio i förskolan, lyfts fram av Bern, Frööjd och Torén, (2001) som ett
dokumentationsverktyg och genom det kan pedagogerna upptäcka hur de kan stödja
barnen, vilka behov de har och hur de lär sig. Jag ser det som att det handlar om en
variation av dokumentation. Jag begriper det som att dokumentationen i sig inte heller kan
räknas som en enda sanning eller avbild av verkligheten. Dokumentationen är ett medel
och för att få till stånd utveckling behövs samtal pedagoger emellan och med barnen. Jag
anser att det kan betraktas som att pedagogerna samt specialpedagogen i förskolan har ett
etiskt och moraliskt ansvar för den dokumentation som görs och det visar sig i litteraturen.

2.5 Samspel och lärande
I Ellmin och Ellmin Cederholm (2006) beskrivs att portfolions grundstenar bygger på det
ska pågå ett samlärande mellan pedagogen och barnet. En annan dimension är grad av
engagemang. Författarna menar att många kan och bör vara engagerade i portfolioarbetet,
där det gäller att få igång kommunikation, återkoppling samt se utveckling, för att få till
stånd ett verkligt lärande mellan varandra. Det är också angeläget att användaren av
portfolio kan se och känna meningsfullheten med arbetet. Strandbergs bok (2006)
Vygotskij i praktiken, bland plugghästar och fusklappar vänder sig till alla som arbetar
med barn och unga i förskolor och skolor. Strandberg (2006) låter två spår följa bredvid
varandra i boken. Det ena spåret är Vygotskijs röst som talar till läsaren, det andra spåret är
exempel från förskolors och skolors praktik. Författaren menar att det handlar om hur
interaktionen kan utvecklas i vardagliga sammanhang, hur arbetslagets lärande samtal kan
formas, hur barnets inflytande och delaktighet kan se ut, hur barnets verktygslåda för
lärande kan utformas samt hur kreativa verkstäder kan se ut i förskolan.
Strandberg (2006) tar upp hur portfolio kan bidra till barnets tänkande och lärande men
även hur förskola/skola kan samverka kring lärandets framåtskridande samt hur lekens
metoder kan användas vid tankesprång. Författaren belyser att portfolio är en metod som
gynnar växelspelet mellan aktivitet och inre samtal. Portfolio ska i första hand ses som ett
individuellt verktyg för reflektioner men det också passar för samtal i grupp, anser
Strandberg (2006). När barnet med hjälp av sin portfolio berättar för sina kamrater, så är
det ett sätt att beskriva vad som hänt och hur det blev som det blev. Strandberg (2006)
påpekar att det är betydelsefullt att portfolion blir ett verktyg för kommunikation mellan
barnen, där vi ska komma ihåg att allt lärande har sin grund i relationer. Författaren menar
att i lärande är det bäst om interaktionen varierar, så att den sker både mellan barn och
mellan barn och vuxna. Normell (2002) tar upp att pedagogens roll i förskolan mer kan ses
som en förebild och ett identifikationsobjekt för barnen. Normell (2002) beskriver också
hur pedagogens roll i samhället har förändrats och att det är när pedagogerna skapar goda
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relationer till barnen och andra vuxna i deras närhet, som det ges förutsättningar för det
livslånga lärandet. I Allmänna råd och kommentarer - Kvalitet i förskolan (Skolverket,
2005) betonas centrala faktorer som pedagogernas arbetssätt, förhållningssätt och samspel
med barnen. Niss och Söderström (2006) tar upp att förskolans arbete grundar sig på en
kunskapssyn som innebär att barnens utveckling och lärande sker i interaktion med andra, i
ett socialt sammanhang. Författarna menar att lärandet kan ses som något som utvecklas i
en ömsesidig kommunikation i ett positivt samspel.
I slutbetänkandet av Barnomsorg och skola kommittén Att erövra omvärlden (SOU
1997:157), framställs att kunskap erövras genom lärande, som sker på olika sätt och i olika
sammanhang. Det kan ske genom tal, skrift, läsande och handlande samt genom texter och
bilder. Författarna menar att lärandet också finns i drama, i lek, i sång och musik samt att
vi lär både med hjärnan och med hela kroppen, där allt vi lär inte kan verbaliseras
(förklaras i ord). I en pedagogisk verksamhet är det nödvändigt att ständigt problematisera,
reflektera kring och levandegöra kunskapsbegreppet (SOU 1997:157). Jag uppfattar det
som att portfolion blir ett sätt för barnet och pedagogen till social interaktion, med
möjligheter till utveckling och lärande i förskolans verksamhet.

2.6 Reflektion
Reflektion innebär den utforskande, förståndsmässiga bearbetningen av någonting, skriver
Danielsson och Liljeroth (1996). Författarna tar upp att reflektion är någonting mer än
enbart en intellektuell analys och beskriver begreppet ur olika synvinklar.
Reflektion innebär återupplevande. Att vi på ett medvetet plan tänker efteråt, vilket
medför uppkomst av distans och att nya perspektiv blir synliga på det som hände.
Reflektion betyder spegling, vilket förutsätter dialog. Genom att andra personer
återger ens reaktioner och uppfattningar, kan det bidra till nya perspektiv och
fördjupade kunskaper. Det är en process, där olika delar skiljs ut från varandra och
samspelet får sambanden mellan delarna att visa sig och leder till helhet.
Reflektion bygger på öppna frågor. I ett öppet frågande, utan bedömande, utforskas
det komplexa orsaksförhållandet i avsikt att successivt få fram ett mönster.
Reflektion är kritiskt granskande. Där den kritiska hållningen riktas mot hur
individen själv samt andra förmedlar budskap, hur förväntningar förs över, hur
iakttagande sker och vilka val som görs av ord och uttryck.
(Danielsson & Liljeroth, 1996, s. 41)

Emsheimer, Hansson och Koppfeldt (2005) skriver att reflektion betyder återspegling,
tankfullt och begrundande samt är målinriktad, systematisk och strukturerad. Reflektion
kan, enligt författarna, användas för att finna vägar bort från gamla tankemönster och
utveckla nya samt söka nya lösningar på frågeställningar. Syftet med reflektion blir som
Emsheimer, Hansson och Koppfeldt (2005) tolkar det, att bringa klarhet i något som är
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oklart och kan ses som en central del i tänkandet kring och utveckling av den pedagogiska
verksamhet som förskolan utgör. Författarna tar även upp om reflexivt tänkande och menar
att det kan kopplas till förståelse samt till problemlösning och handling. Ett annat begrepp
som Emsheimer, Hansson och Koppfeldt (2005) utvecklar är modernitetens reflexivitet,
vilket handlar om att det i det högmoderna samhället och för individen, inte längre finns
några bestämda sanningar eller värden. De stora berättelserna, där bland annat vetenskap
och religion ingår, ger inte samma innebörd och sammanhang åt människornas liv som de
gjorde förr. Författarna menar att det innebär att vi måste söka fler svar inom oss själva och
ställa oss frågor som t ex Vad tycker du? samt att känna efter själv.
Emsheimer, Hansson och Koppfeldt (2005) söker svar på reflektionens innebörd och hur
den kan göra att människor bättre kan hantera tänkbara frågeställningar och dilemman som
de ställs inför. Detta kan, enligt Normell (2004), sättas i samband med social kompetens
och med känslomässig mognad, vilket är det samma som psykisk hälsa. Författaren visar
hur denna mognad inverkar på sättet att hantera vardagliga situationer i förskolans värld. I
arbetet med portfolio menar Ellmin och Ellmin Cederholm (2006) att barnet kan
medvetandegöra sitt lärande genom att få ta ansvar, känna sig delaktig och träna sig i
förmågan att reflektera över vad det lär sig. Författarna skriver fram att just reflektion är en
vital del i portfolioarbetet samt påpekar att när barnet får reflektera kan nya tankar och
frågor göras synliga. På så vis blir reflektionen en sammanhållande länk för insikter både
för barnet och för pedagogen. Bern, Frööjd och Torén (2001) tar upp att barnet kan ges nya
sätt att tänka och att detta leder till ny förståelse samt nyfikenhet till att lära mer. Jag
förstår det som att kraven på självkännedom ökar i ett reflexivt samhälle. Om jag ska våga
lita på mig själv behöver jag veta vem jag är och hur jag fungerar, för mig själv samt
tillsammans med andra. Jag använder mig av reflektion i undersökningen, för att det lyfter
fram vissa kvalitativa kännetecken och är ett begrepp som återkommande tas upp i
portfoliometodiken samt något som specialpedagogen hela tiden bör ha med sig.

2.7 Språkets betydelse
Strandberg (2006) visar på att portfolion i första hand är ett kommunikationsverktyg, både
för barnets inre samtal samt barnets samtal med kamrater och pedagoger. Han framhåller
att portfolion kan ge barnet tillgång till ett språk gällande utveckling. Författaren skriver att
förskolans uppgift är att finna en god balans och rytm mellan yttre samt inre aktiviteter,
mellan handlingar och kulturella tecken. Författaren återger Vygotskijs tanke om
”lärandets hävstång”, som är själva sammanstrålningen mellan aktvitet och tänkande
(Strandberg, 2006, s. 115). Orsaken till att barnen kan använda denna hävstång är
människans förmåga att ta in yttre företeelser, som exempelvis samtal och omforma dessa
till inre aktiviteter. Vygotskij (1999) visade att det är förmågan att hantera tecken som blir
nyckeln till växelspelet. Strandberg (2006) ger exempel på att ordet är ett medel i början
för barnets sociala kontakter med andra och för andra. Pratets ord förändras därefter till
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tänkandets ord och blir redskap för barnets tänkande med och för sig själv. Strandberg
(2006) skriver om att språkutvecklingen är helt beroende av de ord som används i
relationen mellan dem som pratar. För att barnen ska kunna utveckla ett rikt språk inuti
sina huvuden så behöver det har föregåtts av ett berikande samtal. Vygotskij (1999) talar
om att barnen behöver ha tillgång till kulturella tecken och att intellektuell utveckling är ett
växelspel mellan yttre och inre aktiviteter. Strandberg citerar Vygotskij:
Språkets strukturer är inte alls en enkel återspegling av tankens struktur. Därför kan språket inte
påklädas tanken som en färdigsydd klänning. Språket tjänar inte som ett uttryck för en färdig tanke.
En tanke som förvandlas till språk omkonstrueras och ändrar form. Tankarna uttrycks men inte i
orden, utan fullbordas i dem.
(Strandberg, 2006, s. 117)

Andreasson (2007) har skrivit om skolans sätt att skriva fram elevers svårigheter i text och
vad denna text kan innebära för eleven själv och hans eller hennes identitetsskapande. Det
menar jag speglar en annan språklig dimension, som får betydelse i sammanhanget. När en
elevplan upprättas, så är det att betrakta som en handling skriver författaren och visar på
”att texten i sig är en språkhandling” dvs. det är inte enbart själva upprättandet som kan
betraktas som en handling” (Andreasson, 2007, s. 184). Jag såg framför mig att formandet
av en portfolio kan ses som en språkhandling.

2.8 Etiska ställningstaganden
I detta avsnitt tar jag upp kring etiska frågeställningar. Det är betydelsefullt att i förskolan
diskutera och ta ställning kring hur etiska dilemman ska hanteras. Dels innan
portfolioarbetet startar upp, dels etiska frågor som kan dyka upp under portfolioarbetet.
Portfoliometodiken väcker frågan kring rätten att fotografera, var, när och hur som helst.
Tillåtelse att fotografera barnet måste inhämtas av föräldrar och andra inblandade. Det ska
göras innan sparandet tar fart, skriver Bern, Frööjd och Torén (2001). Information om i
vilka sammanhang materialet ska användas och vad som ska samlas i portfolion samt att
det är barnets positiva utveckling som synliggörs är också angeläget att delge föräldrarna,
menar Bern, Frööjd och Torén (2001). Författarna rekommenderar att pedagogerna tänker
på sekretesslagen och att det är grundläggande att komma ihåg att portfoliomaterialet är
barnets eget material, där barnet kan sägas äga sin portfolio och att det är
integritetsskyddad. I litteraturen om portfolio och etiska förhållningssätt, tar författarna upp
det som handlar om hur pedagoger bemöter barnen och andra vuxna, där respekt och
demokratiska värden betonas. Dahlberg (2002) tar i artikeln Annanhetens och
välkomnandets etik upp ett djupare perspektiv kring etik. Dahlberg (2002) skriver att
pedagogik kan jämföras med en relation, som ett nätverk av åtaganden och att det betyder
att vi i en pedagogisk verksamhet alltid ska börja i etiken. Dahlberg för fram att vi måste
öppna upp för respekten och ansvaret för de andra som vi möter. Författaren visar att vi
som pedagoger verkligen kan förväntas göra egna ställningstaganden i dialog med andra i
förhållande till den uppgift vi har som pedagoger:
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Vi måste inse att vi har ansvar för att göra moraliska val, för vilka det inte finns några absolut säkra
riktlinjer som leder till entydigt goda lösningar.
(Dahlberg, 2002, s. 32)

Jag förstår det som att det är mycket grundläggande att vi inom förskolans verksamhet
börjar fundera över vilka värden vi möter i vardagsarbetet och hur vi kan lyssna aktivt på
andra, vilka har rätt att vara olika men ändå är lika bra. Jag ser det som att detta likväl finns
med i specialpedagogens uppdrag. Jag menar att etik i vardagen därmed kan öppna upp för
nya gemenskaper och sätt att betrakta omvärlden på.

2.9 Den specialpedagogiska rollen
Den senaste specialpedagogutbildningen startade upp 1990 och i den betonades
undervisning, utveckling, utredning och rådgivning (Persson, 2007). Specialpedagogens
uppdrag är enligt Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) att arbeta övergripande och
fokus ligger på att förebygga och undanröja hinder för barn som befinner sig i svårigheter
av olika anledningar. Nilholm (2007) noterar att den utredning (SOU 1999:63) som ledde
fram till en ny lärarutbildning på många sätt förstärkte idén om en inkluderande
specialpedagogisk verksamhet. Författaren menar att inkluderingsbegreppet blev en del av
samtalen inom specialpedagogiken, snarare än i en bredare pedagogisk debatt. Nilholm
(2007) uppfattar att inkluderingsbegreppet inte gjort några större avtryck i styrdokumenten
men att det skapats en diskurs om en skola för alla, där inkludering kommit att stå för allas
rätt till närvaro och delaktighet i klassrummet. I lärarutbildningskommitténs
slutbetänkande (SOU 1999:63) beskrivs specialpedagogik som ett kunskapsområde som
ska bidra till att öka möjligheterna för att ge barn rätt till det stöd som de har enligt lagar,
förordningar och läroplaner.
Till specialpedagogens roll i förskola och skola hör att föra utvecklingen av det
pedagogiska arbetet framåt, med målet att kunna möta behoven hos alla barn. (SFS
2007:638). Fischbein och Österberg (2003) skriver om det specialpedagogiska
kunskapsområdet i Sverige, som har blivit bredare och mer tvärvetenskapligt med åren.
Flera forskare (Ahlberg, 2001; Fischbein & Österberg, 2003; Persson, 2007) menar att det
har medfört att kunskaper och insatser tar sig för att vara mer av förebyggande art.
Författarna anser att i uppdraget som specialpedagog ingår att stödja barnet på olika nivåer,
där det primära är att se till organisationen, den pedagogiska miljön, barngruppen samt
pedagogernas behov av stöd i sitt arbete, för att ge de bästa förutsättningarna för barnets
utveckling. Specialpedagogerna ska därför arbeta med att stödja barnet utifrån individ-,
grupp- och organisationsnivå. Fischbein och Österberg (2003) anser att specialpedagogiken
kan tjänstgöra som ”kopplingspedal” mellan individens psykiska utgångspunkter och
omgivningens sociala och fysiska inordning (Fischbein & Österberg, 2003, s. 21).
Asmervik (2001) menar att det är en balansgång att vara specialpedagog. Dels krävs det ett
intresse och engagemang på de uppgifter som får plats inom ämnet, dels en ödmjukhet och
aktning för de krav och utmaningar som arbetet innehåller. Asmervik (2001) betonar att en
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skicklig specialpedagog ska kunna balansera mellan specialisering och generalisering. I
rollen som specialpedagog ingår också att skriva olika sorters dokumentation kring barn i
behov av särskilt stöd och att, enligt examensförordningen (SFS 2007:638) ha insikt i
aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten. Jag ser det som att specialpedagogen roll kan
kopplas till portofolio. Metoden handlar om ett förhållningssätt, där kärnan enlig Ellmin
och Ellmin (2003), är att barnet ska få vara aktiv och arbetssättet lägger tonvikten på
pedagogens funktion för att stödja detta genom att skapa en lärmiljö, som främjar de goda
lärprocesserna. Det ligger också i specialpedagogens uppdrag.
Persson (2007) redogör för att specialpedagogen tillsammans med rektor ska understödja
och se till att verksamheten verkligen är till för alla. I specialpedagogens arbete ligger att
utveckla kvaliteten i det inre arbetet, så att det blir en så god lärandemiljö som möjligt för
alla barn, menar författaren. Persson (2007) anser att en angelägen uppgift är att vara
kvalificerad samtalspartner och rådgivare, för både verksamhetens personal och för
föräldrar samt kunna arbeta nära enskilda pedagoger och arbetslag. Författaren visar att det
kan vara att efter kartläggning och analys kunna bidra till att arbetsformer samt arbetssätt
utvecklas med utgångspunkt tagen i det enskilda barnets behov av utveckling och lärande.
Dessutom handlar det i specialpedagogens uppdrag, enligt Persson (2007), om att
medverka för barn i behov av särskilt stöd i individuell planering och upprätta, genomföra
samt utvärdera åtgärdsprogram. Författaren pekar på att det är omfattande krav som ställs
på specialpedagogens kompetens och visar att den tidigare uppgiften att aktivt arbeta med
barn, unga och vuxna i behov av stöd har tagits bort. Persson (2007) betonar att detta
ställer än högre krav på specialpedagogens duglighet och professionella handlag.
Författaren anser att specialpedagogen i sitt arbete ställs inför ”höga krav på integritet och
inte minst mod” (Persson, 2007, s. 113). Beaktansvärda anspråk ställs också på flexibilitet
och kring hur specialpedagogens kompetens ska användas på bästa sätt beroende på den
aktuella verksamhetens behov. Persson (2007) menar vidare att det i verkligheten är svårt
att peka på vad som är specialpedagogens arbetsuppgifter och att han eller hon ofta har
höga förväntningar på sig när de ska börja arbeta efter sin examen.
Flera forskare (Vernersson, 2002; Olsson & Olsson, 2007) hävdar att den
specialpedagogiska kompetensen ska verka för möjligheter i mötet med barn genom att
tillämpa ett inkluderande förhållningssätt. Kadesjö (2007) tar upp att en väl genomtänkt
pedagogik i förskolan med stöd av specialpedagogiska insatser kan ge barn i behov av
särskilt stöd, dels stimulerande upplevelser, dels erfarenheter som gör att svårigheter blir
möjliga att övervinnas. Det specialpedagogiska uppdraget kopplas enligt Ahlberg (2001) i
vid bemärkelse till att det finns ett samhälls-, organisations- och didaktiskt perspektiv.
Författaren tar även upp att några av dessa didaktiska aspekter är nära sammanhängande
med demokrati- och sociokulturella perspektiv. Nilholm (2007) pekar på ett
dilemmaperspektiv och ser specialpedagogik som något svårdefinierat. Han menar att det
blir till ett dilemma i ett system som ska ge alla barn en likvärdig utbildning och på samma
gång anpassa sig till barns olikheter i förmågor, egenskaper och erfarenheter. Jag väljer att
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ta med dilemmaperspektivet, eftersom det bidrar till demokratins gestaltning och handlar
om frågor om vem som bestämmer vilket/vilka perspektiv som ska vara gällande samt vad
det får för konsekvenser. Det betyder, enligt Nilholm (2007), att i ett dilemmaperspektiv
ligger vikten mer i att göra en kritisk undersökning av hur befintliga modeller fungerar,
utan att ta sin utgångspunkt i den ”rätta” modellen. Det passar in på min ansats att studera
hur portfoliometodiken framställs i förskolan. Därmed går jag över till att beskriva
specialpedagogens roll i förskolan, på grund av att det är inom den verksamheten som
denna studie ska äga rum och att det behöver förtydligas kring specialpedagogiska
perspektiv, för att läsaren ska få en bättre förståelse i det aktuella ämnet. Inte som något
speciellt i sig men det finns ganska lite litteratur om specialpedagogens roll i förskolan,
enligt Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001). Författarna går i spetsen för att
specialpedagogisk kompetens används till forskning, som söker kunskap i bredare
pedagogiska sammanhang.

2.9.1 Specialpedagogens roll i förskolan
Förskolan är det första steget i en lång process, där barnet ska utvecklas och lära sig för
framtiden och det handlar om alla barns rätt att utvecklas. Varje barn är unikt utifrån sina
förutsättningar och egenskaper tar Skolverket (2004) upp och framhåller att alla barn har
lika värde men olika uppväxtvillkor. SOU (1997:157) skriver att rätten till förskola går ut
på att få en plats i verksamheten, som ska vara av en sådan kvalitet att barn i behov av
särskilt stöd får sina behov tillgodosedda på bästa möjliga sätt. Förskolan har därför en
enastående utsikt att arbeta för att utjämna barns uppväxtvillkor och kommunen har
framför allt ansvar att ge plats i förskolan till barn i behov av särskilt stöd (SOU
1997:157). Björck-Åkesson (2009) menar att idag är förskolan en viktig vardagsmiljö för
många barn och hon ställer frågan om specialpedagogik behövs i förskolan. Samtidigt
anser Björck-Åkesson att trots att skollagen säger att barn i behov av särskilt stöd ska ges
den omsorg som deras behov kräver, så blir det allt vanligare att kommunerna inte lever
upp till detta. Därmed blir bristande resurser för dessa barn ett problem. Författaren menar
att specialpedagogik i förskola ska handla om att skapa optimala förutsättningar för lärande
och när det fordras särskilt stöd för utveckling är det att betrakta som något utöver den
generella pedagogiken.
Björck-Åkesson (2009) visar att det behövs en beskrivning av varje barn i svårigheter och
miljöerna runt barnet, för att det ska gå att hantera den komplexitet som finns inbyggd i att
arbeta med utveckling och lärande utifrån ett sådant perspektiv. Det i sin tur kräver
kunskaper inom en mängd områden och likaså samverkan mellan insatser, påpekar BjörckÅkesson (2009) och framhåller att det är i dessa sammanhang som specialpedagogen
kommer in. Författaren tar upp att specialpedagogik i förskolan kan sägas ingå som en
väsentlig del i det som internationellt kallas för tidig intervention (Early Childhood
Intervention, ECI). ECI är ett tvärvetenskapligt område som omfattar små barns
utveckling, lärande och hälsa fram till skolstarten, där tidig intervention förväntas
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förebygga senare svårigheter. Björck-Åkesson (2009) beskriver att första generationens
forskning tittade på barnets brister och funktionsnedsättning samt handlade om barnet och
att söka kartläggningsmetoder. I den andra generationens forskning som pågår, studeras
barnet i vardagen och fokus läggs på vad som gör det lättare i aktiviteter och delaktighet
(Björck-Åkesson, 2009). Författaren påpekar att specialpedagogik kan beskrivas utifrån
olika perspektiv och att hon har valt att utgå från ett systemteoretiskt perspektiv. BjörckÅkesson (2009) understryker att det är extra angeläget att ge hjälp till barn i behov av stöd
i förskolan, som just är att betrakta som det första steget i den livslånga lärandeprocessen.
Dessutom har förskolan, enlig lagen ett särskilt ansvar för barn i behov av särskilt stöd,
vilket står i både skollag och läroplan. I Läroplan för förskolan – Lpfö98 anges följande:
Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller
varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och
förutsättningar.
(Utbildningsdepartementet, 1998, s.5)

Portfolioarbetet som spridits sig från skolans värld till förskolan, är enligt Ellmin och
Ellmin (2003), ett sätt att arbeta som förstärker individens självbild och kan medverka till
att alla oberoende av förmåga får uppleva framsteg. Inte minst för barn i behov av särskilt
stöd det viktigt att arbeta med barnets starka sidor. I en engelsk artikel skriven av
Morrisson (1999) presenteras hur förskolepedagoger har använt sig av portfoliometodiken,
som ett arbetssätt för alla barn i en inkluderande verksamhet. Författaren menar att
portfoliometoden genom sin kreativa form, kan vara ett arbetssätt där förskolpedagoger
medverkar till att gynna och utveckla inkludering av barn i behov av särskilt stöd.
Morrison (1999) skriver:
The collection becomes an important benchmark for teachers to gauge the child´s progress.
(Morrisson, 1999, s.45)

Morrisson (1999) tar upp att det första steget i portfolioarbetet är att visa för barn och
andra vuxna den betydelse portfolion kan få, som en positivt och central aktivitet.
Författaren menar att portfolios hyllar olikheter, om teknikerna och andra lärstrategier
används på ett meningsfullt sätt, där delaktighet och reflektion är grundläggande.

2.9.2 Barn i behov av särskilt stöd
Vad är då barn i behov av särskilt stöd? Det finns ingen entydig information kring vilka
barn som omfattas av begreppet barn i behov av särskilt stöd. I Allmänna råd för kvalitet i
förskolan (Skolverket, 2005) hanteras barn i behov av särskilt stöd i ett eget avsnitt. Där
blir det tydligt att det handlar om en blandad grupp och att en rad olika behov kan ingå i
begreppet:
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Begreppet barn i behov av särskilt stöd syftar inte på någon enhetlig eller klart avgränsad grupp. /…/
Barn med tydliga funktionshinder, som rörelsehinder eller syn- och hörselnedsättningar, utgör en
förhållandevis liten del av alla barn i behov av särskilt stöd i förskolan. En betydligt större grupp utgörs
av barn som har mer diffusa och svårtolkade behov. Det kan gälla barn som har
koncentrationssvårigheter, språk- och talsvårigheter eller psykosociala svårigheter.
(Skolverket, 2005, s.33)

Specialpedagogens roll i förskolan utgörs till en del av att i samarbete med andra vuxna,
möta barnet där det befinner sig i sin utveckling. Jag begriper det som grundläggande att
göra tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd. Det blir då genom ett medvetet och
systematiskt arbete med både allmänna och specifika insatser för varje barn, inom ramen
för förskolans vardag, som förskolan kan bli ett gott exempel på hur barns rättigheter till
utveckling och utbildning enligt FN:s barnkonvention (Björck Åkesson, 2009).

2.9.3 En modell för specialpedagogen i en förskola för alla
Jag har med utgångspunkt från specialpedagogens roll och högskoleförordningen,
styrdokument och litteraturen gjort en modell, som jag har valt att ta med i denna studie.
(Figur 2.1, s. 36). Jag menar att modellen speglar specialpedagogens roll i förskolan och
att det handlar om att se till helheten, förbygga i en verksamhet där alla barn har rätt och
möjligheter att ingå, utvecklas och lära. Cirkeln visar att det hela tiden går runt och att
samverkan sker på flera olika nivåer och områden samtidigt. Dessa nivåer pågår på
individ-, grupp och organisationsnivå, där specialpedagogen samspelar med skolledare,
pedagoger och föräldrar eller andra vuxna i nätverk, med en variation av uppdrag.
Modellen är konstruerad i syfte för att vända tänket, från ett ”hinderperspektiv till ett
hälsoperspektiv” (Persson, 2007, s. 57). Persson (2007) menar att det inte räcker med att få
vara fysiskt närvarande för att uppleva tillvaron som meningsfull utan det behövs även att
möjlighet ges till ett aktivt, begripligt och hanterbart deltagande i en inkluderande
verksamhet. I specialpedagogens uppdrag ingår att se till alla barns behov inom ramen för
en gruppgemenskap. Fischbein och Österberg (2003) tar upp att det snarare krävs en
personalisering av verksamheten i förskolan och för att det ska ske krävs närhet, närvaro,
tid samt lust. Detta synsätt kräver ett medvetet ledarskap, som tar hänsyn till både den
gemensamma målsättningen och den individuella variationen. Jag kopplar det till att
specialpedagogen kan ha det i åtanke i sin roll som pedagogisk ledare. Fischbein och
Österberg (2003) menar vidare att undervisning inte bara är ett hantverk utan när den
fungerar som bäst en skön konst, vilket jag menar blir en del i specialpedagogens roll.
Jag ser det som att specialpedagogen ska delta i skapandet av miljöer som underlättar
inkludering men att det samtidigt behövs en stor allians mellan pedagoger, mellan olika
vuxna och att det är en komplex samt mångsidig uppgift, där de givna sanningarna och
synsätten behöver ifrågasättas (Dahlberg, Moss & Pence, 2009). Persson (2007) tar upp
den betydelsefulla uppgiften för specialpedagogen är att vara en kvalificerad
samtalspartner, handledare och rådgivare, för både verksamhetens personal och för
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föräldrar samt kunna arbeta nära enskilda pedagoger och arbetslag. Jag tänker vidare att en
grundläggande uppgift är att specialpedagogen i förskolans verksamhet börjar reflektera
över vilka värden som dyker upp i vardagsarbetet och hur vi aktivt kan lyssna på andra
individer, vilka har rätt att vara olika. Jag menar att etik i vardagsarbetet därmed kan öppna
upp för nya gemenskaper och sätt att betrakta omvärlden på.
Specialpedagogens roll bör vara spindeln i nätet eller mullvaden, som genom sitt agerande
i samspel med andra från det lilla till det övergripande perspektivet hela tiden söker efter
en mångfald vägar att gå fram, med barnens bästa i sikte (Brynolf, 2009). I
specialpedagogens uppdrag ingår att skriva olika former av dokumentationer, där ser jag
att portfoliometodiken kan komma till användning. Specialpedagogen ska också finnas
med i kompetensutvecklingssammanhang som pedagogisk ledare och inspiratör (Kadesjö,
2007). Ur ett postmodernt perspektiv finns ingen absolut sanning, istället ses vår kunskap
och omvärlden om den, som socialt konstruerad och vi är alla inblandade i samspelet med
andra för att skapa mening, utan att för den skull se det som en sanning (Dahlberg, Moss &
Pence, 2009). Därför ska denna modell ses som konstruerad av mig som specialpedagog
och ständigt kunna bli föremål för omarbetning och förändring.
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SPECIALPEDAGOGEN I EN FÖRSKOLA FÖR ALLA
PÅ INDIVID- , GRUPP- & ORGANISATIONSNIVÅ

Individinriktad

- visa medkänsla, god lyssnare.

Strukturinriktad

- handledning, kontakter, handlings- och
åtgärdsplaner, uppföljning, överlämning, bollplank.
Marie W, våren 2010

Figur 2.1 Figuren illustrerar SPECIALPEDAGOGEN I EN FÖRSKOLA FÖR ALLA.
Källa: Min egen sammanfattning.
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2.10 Sammanfattning
I kapitlet redogjordes för styrdokument och en del begrepp som har betydelse kring
portfoliometodiken i förskolans verksamhet. De styrdokument som behandlades var:
FN:s barnkonvention, Salamancadeklarationen och Läroplan för förskolan: Lpfö98.
Portfoliometodikens bakgrund förevisades eftersom det är väsentligt att ha med historiken,
den pedagogiska idén och de grundtankar som finns presenterade i litteraturen. Portfolio i
förskolan fick ett eget avsnitt eftersom det är i den verksamheten som undersökningen äger
rum. Dokumentation, lärande och samspel, etik samt språkets betydelse togs upp för att de
finns med som delar i portfoliometodikens olika dimensioner samt är delar i
specialpedagogens uppdrag. Det visar sig i det som skildrats i kapitlet att det finns ett starkt
hälsofrämjande perspektiv, när vi utgår från det positiva barnets förmågor. Arbetet med
portfolio kan därför ses som en investering i både hälsa och utveckling för barn, pedagoger
och hela verksamheten i förskolan.
Vad jag har förstått så finns det ingen korrekt väg att gå för att utveckla portfolion. Genom
att barnet tillsammans med pedagogen, får vara delaktig och välja ut arbeten i
dokumentationerna samt reflektera kring valen, skapas lärsituationer för att utveckling och
lärande. I förlängningen kan det öka den egna förståelsen för vad som är ett bra arbete, att
ett lärande har skett och hur barnet kan gå vidare. Reflektioner kring och värdering av de
arbeten som sparas i portfolion kan knytas till förskolans mål, barnets egna mål och till
utvecklingssamtal. Portfolion fokuserar på lärandet och lärandet sker alltid i ett socialt
samspel. Samtal med andra och återkoppling blir betydelsefulla. Etiska aspekter betonas
och vikten av att inhämta tillåtelse vid portfoliodokumentation av föräldrar, till barn i
förskoleåldern. Den specialpedagogiska rollen belyses utifrån att specialpedagogen ska
arbeta med att lägga tonvikten på möjligheter i svårigheter och att leda ett
förändringsarbete i en förskola och skola för alla barn (SFS 2007:638). Efter
litteraturgenomgången övergår jag till att ta upp mina teoretiska utgångspunkter.

37

38

3 TEORI
I detta avsnitt redogör jag för de teoretiska ramarna jag har för avsikt att beakta i
undersökningen. Som stöd för tanken använder jag flera modeller. Utgångspunkten för
valen är till för jag ska kunna göra intressanta tolkningar och få nya insikter av det
erfarenhetsmässiga materialet. Först beskriver jag de vetenskapliga förhållningssätt som
har funnits med under studien. Sedan tar jag upp de teorier som har använts i analysen. Jag
anser att Aaron Antonovskys och Lev Vygotskijs teorier knyter an till min undersökning i
hur pedagogerna och specialpedagogen berättar om portfolio i förskolan. Syftet med
rapporten är att med perspektiv på specialpedagogik vinna kunskap om hur
portfoliometodiken används på förskolor i en mindre kommun samt belysa
specialpedagogens roll.
Både Antonovsky (1991) och Vygotskij (1999) menar att lärandet sker i relation med
andra genom att vi får tillgång till samspel och en kommunikativ, utforskande miljö som
utmanar och utvecklar. Författarna utgår från en barnsyn, som ser det kompetenta barnet.
Pedagogerna och specialpedagogerna har en betydelsefull roll, då de ska vara medforskare
med barnen, vara engagerade i att finna utmaningar som gör att barnen kan utvecklas,
upptäcka och lära sig nya saker. Denscombe (2000) visar att begreppet teori ska hanteras
med stor varsamhet inom det samhällsvetenskapliga området. Det beror på att sociala
fenomen är att betrakta som komplexa sociala fenomen och att människors reaktioner inte
går att förutse på samma sätt som i naturvetenskapliga undersökningar, skriver Denscombe
(2000). Enligt Bjurwill (2001) är det teoretiska ramverket för undersökningen, den teori
eller det antagande som ramar in datainsamlingen och resultatredovisningen. Den ska bidra
med en möjlig förklaring till det kommande resultatet och tas upp igen mot slutet av
uppsatsen och då som en faktisk förklaring som blir bekräftad eller förblir obekräftad i
ljuset av resultatet. Bjurwill (2001) skriver vidare att forskaren ska hitta en möjlig teori,
ange skaparen till denna teori och göra referenser för att beskriva teorin. I en empirisk
undersökning ska teorin kunna prövas på ett faktuellt sätt, dvs det redovisade materialet
ska kunna styrka teorin. Bjurwill (2001) betonar därmed den teoretiska medvetenhet och
anser att i en teoretisk undersökning ska det gå att pröva teorin på intellektuell väg.
Portfolio är ett förhållningssätt och en metodik med syfte att beskriva hur barnets förståelse
av omvärlden utvecklas i förskolan (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).

3.1 Narrativ teori och analys
Med vetenskaplig terminologi talar man om narrativ teori och analys och att detta
forskningsfält kallas berättelseforskning eller narrativa studier (Johansson, 2005). Jag
väljer att lyfta fram analyser som görs av den typ som handlar om berättelsens funktioner,
sammanhang och konsekvenser. Johansson (2005) tar upp det socialkonstruktionistiska
perspektivet på berättelser. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan berättelser
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skapas genom språklig kommunikation i socialt samspel, i ett visst kulturellt och historiskt
sammanhang. Johansson (2005) skriver att de blir sociala konstruktioner. Detta medför att
kunskapen om världen inte kan ses som en objektiv eller generell sanning, utan istället
studeras som en av många upptänkliga sanningar. Hur människor förstår ”sanningar” om
verkligheten beror på ur vilket perspektiv den studeras.
När det handlar om begreppet kunskap refererar Johansson (2005) till den feministiska
filosofen Haraway, som pekar på att kunskap aldrig kan vara neutral utan bör ses som
framställd i typiska sociala, politiska, kulturella och språkliga sammanhang. Kunskaper om
verkligheten liksom narrativ skapas och omskapas i en ständigt pågående social process.
Berättelser formas och ges sin specifika mening genom kommunikationen i samspel med
omgivningen samt i en unik situation. Hur människor förstår ”sanningar” om verkligheten
beror på ur vilket perspektiv den studerades. En berättelse kan upplevas på olika sätt
beroende på vem som berättar för vem och i vilket sammanhang. Det är detta resonemang
som utgör kärnan i det socialkonstruktivistiska antagandet om att vår verklighet är en
social konstruktion. Johansson (2005) skriver om Reissmanns modell av
forskningsprocessens olika nivåer vid narrativa studier. De fem urskiljbara nivåerna som
Reissmann beskriver är enligt Johansson: ”tillägnandet av erfarenhet, att berätta om
erfarenheten, transkribera, analysera och slutligen den läsning som läsaren av texten gör”
(s. 30). Dessa nivåer kom att ge min forskningsprocess en väg att gå.

3.2 Hermeneutiken
Det finns bland annat två skolbildningar som beskrivs av Patel och Davidsson (2003) och
de kallas positivism och hermeneutik. Flera forskare (Kvale & Brinkmann, 2009;
Denscombe, 2000; Patel & Davidsson, 2003) menar att dessa två är varandras raka
motsatser. Patel och Davidsson (2003) framställer att positivismen ofta får stå för
kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys, objektivitet och naturvetenskapliga
förklaringsmodeller, där delarna av helheten undersöks. Medan hermeneutiken inbegriper
kvalitativa förståelse- och tolkningssystem med en mer öppen, engagerad och subjektiv roll
som forskare (Patel & Davidson, 2003). Författarna förklarar att hermeneutiken betyder på
ett ungefär tolkningslära. Hermeneutiken kan sägas ha inletts under 1600- och 1700-talet,
då bibeltexter tolkades utifrån hermeneutisk metod och senare förtydligades även icke
bibliska texter på liknande sätt, menar Patel och Davidsson (2003). Hermeneutiken har,
enligt författarna, under 1900-talet kommit att bli en existentiell filosofi och det betyder att
vår mänskliga tillvaro kan tolkas och förstås genom språket. Patel och Davidsson (2003)
tar upp att nutidens hermeneutiker håller före att även mänskliga handlingar och
livsyttringar kan tolkas på samma sätt som muntliga berättelser och texter. Författarna
skildrar att hermeneutiken idag används inom flera vetenskapliga discipliner, där var och
en har sin personliga utformning av metoden. Patel och Davidsson (2003) skriver också att
begreppet hermeneutik inte är helt enkel att förklara men det handlar om språkets betydelse
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i den mänskliga verkligheten. Både genom och i språket går det att få kunskap om det äkta
mänskliga, anser Patel och Davidsson (2003). En hermeneutiker satsar på att se helheten
och ett annat ord för det är, enligt författarna, holism. Helheten ställs i relation till delarna
och går fram och tillbaka mellan delar och helhet Patel och Davidsson (2003). Det leder till
att forskaren kan få en så god förståelse som möjligt, menar författarna. Hermeneutik
handlar om att ”tolka mening men inte en absolut Mening, utan om tolkning av komplexa
meningssammanhang med myriader av betydelser.” (Johansson, 2005, s. 27).

3.3 Epistemologin
Epistemologin är en kunskapsfilosofi för läran om kunskapens ursprung och giltighetstid,
skriver Johansson (2005). Ett annat ord för kunskapsfilosofi alltså är epistemologi.
Författaren tar upp att epistemologin i teorin utgår från att språket inte återger verkligheten
direkt utan istället bidrar till att forma den. Språket utgör därför den grund för vad vi gör
och vad vi tänker. Språket påverkar även synen på vilka vi själva är och konstruerar vår
syn på omvärlden samt ger oss perspektiv på verkligheten, anser Johansson (2005). Kvale
och Brinkmann (2009) beskriver forskningsintervjuandet som en kunskapsproducerande
aktivitet. Författarna tar upp frågan hur vi kan skildra den form av kunskap som den
kvalitativa forskningsintervjun kan ge oss. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver en
metafor, där intervjuforskaren bli en resenär som sätter ihop narrativ om sin färd i
sammanhanget av en social konstruktion. Författarna tar upp om socialkonstruktionistiska
ansatser t ex diskursanalys, enligt vilken data inte ses som givna utan skapas i och genom
samtal. Det i sin tur leder till en föreställning om intervjun som en meningsskapande
praktik (Kvale & Brinkmann, 2009).
Diskursanalys kan betraktas som en nyare teori kring kultur och samhälle. Det kan ses som
en del av epistemologin (Johansson, 2005). Flera forskare (Nordin-Hultman, 2004;
Johansson, 2005) för fram att den vilar på en socialkonstruktionistisk grund och kan sägas
uttrycka att verkligheten är det som vi tillsammans språkar. Diskursbegreppet har kommit
mer i fokus ”i och med den poststrukturalistiska strömningen där språkets betydelse
betonas, både för analysen av social organisation, makt, social och kulturell mening såväl
för analysen av subjektivitet” (Johansson, 2005, s. 32). Diskurs kan enligt författaren sägas
vara en uppsättning utsagor, talade eller skrivna. Utifrån ett sociologiskt perspektiv kan
diskurs få förståelse, om vi ser till dem som kunskapsordningar med maktaspekten, som
handlar om både det skrivna och talade språket. Jag finner det meningsfullt att ha det med i
min studie för att Kvale och Brinkmann (2009) visar på hur epistemologiska uppfattningar
om kvalitativ intervjukunskap får en påtaglig betydelse i hur intervjuaren planerar och gör
forskningsintervjun. Jag ser mig även som en resenär, som ska sätta samman berättelser
och skapa sammanhang i det som kommit fram under intervjuerna i undersökningen och på
vägen vinna nya kunskaper.
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3.4 Systemteoretiskt perspektiv
Gjems (2007) förespråkar en systemteoretisk ansats, där det systemteoretiska perspektivet
handlar om att forskaren ska vara uppmärksam på vilket språk som används för att utbyta
erfarenheter och skapa mening åt händelser. Författaren menar att en sorts språk förleder
oss till att tänka i linjära orsak-verkan relationer och en annan språkform leder till det
cirkulära, relationella tankesättet. Genom att återkoppla och binda samman det som sker
och som vi berättar om kan det, enligt författaren, skapas ömsesidighet i villkoren för
handlingar. Gjems (2007) tar upp att i pedagogens roll behövs fokus på relationer mellan
människor. Systemteoretisk ansats riktas dels mot det yttre landskapet samt mot de
människor och verktyg som finns däri. Dels till det inre landskapet, där det ingår att
tänkande och reflektion kring tidigare händelser, egna värderingar och kunskaper kan styra
handlandet och däri betonas det mindre (Gjems, 2007). Jag väljer att ta med det
systemteoretiska perspektivet i min undersökning av flera anledningar. Dels för att det är
angeläget att beakta den innebörd språket har, genom att det genererar villkor för
handlingar. Dels tänker jag att det är oerhört viktigt att jag som forskare ser på
undersökningens komplexa samspel och kan lyfta fram flera olika faktorer som påverkar
barns utveckling och lärande, från den individuella till den samhälleliga t ex mellan
pedagoger i förskolan och barnet eller mellan barnen i förskolan. Jag ser det också som att
språkets användning på ett eller annat sätt får betydelse i hur vi uppfattar oss själva men
också hur omgivningen formas i en slags språklig dräkt. Portfolion kan sägas medföra
språk på olika nivåer och i olika samspel.

3.5 Ett postmodernistiskt, konstruktionistiskt kunskapsperspektiv
Nordin-Hultman (2004) för fram det postmoderna perspektivets betydelse i sin studie. I
postmodernitet sätts modernitetens reflexivitet i fokus, dvs att vi betraktar oss själva och de
praktiker som råder i vår tid och i vår del av världen mer ingående. Nordin-Hultman (2004)
menar att tillgången av ett postmodernt tidsperspektiv kan bidra till att det centrala blir
respekt för det pågående och att nuet i barns liv får ett annat värde. Författaren anser att
detta perspektiv öppnar upp för en mer jämställd syn på barns och vuxnas villkor. En
postmodernistiskt kunskapssyn är att betrakta som ”en vändning mot språket” (NordinHultman, 2004, s. 196) och mot pedagogerna, de som verkar i praktiken. Författaren
beskriver att teorier och praktiker, är det som skapar vad ett barn är och bör vara. Det
postmoderna perspektivet kan öppna upp för att ”se de olika teorierna och de olika
pedagogiska praktikerna, som villkor för hur vi ser, uppfattar och talar om barnen.”
(Nordin-Hultman, 2004, s. 29). Patel och Davidsson (2003) skriver att postmodernismen
inte godtar de moderna vetenskapliga förhållningssätten, som innebär en tro på att
forskningen kan upplysa oss genom att formulera valida teorier eller genom att nå en
djupare förståelse. Postismerna för istället fram att de filosofiska och teoretiska
konstruktionerna enbart är stora berättelser. På detta sätt vill postmoderismen genom att
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påvisa motsägelser och ta isär begrepp, avslöja att de stora berättelserna inte håller och att
kommunikation är ett spel med tecken. I den postmoderna förståelsen av världen finns
ingen universell sanning utan det finns lokalt förhandlade sanningar, som formuleras av de
som är deltagare (Patel & Davidsson, 2003).
I mitt tolkningsperspektiv har jag valt att hålla ett diskursanalystiskt förhållningssätt, som
beskriver att vi människor i språket konstruerar den sociala världen. Nordin-Hultman
(2004) håller före att verkligheten blir tillgänglig för oss genom våra olika sätt att tala om
den och kategorisera den. Författaren pekar på att vår kunskap om världen kan sägas vara
både kulturellt och historiskt präglade. Jag förstår det i betydelsen av att den kunskap som
var och en konstruerar om världen, kan förändras med tiden och även vara annorlunda.
Flera forskare (Johansson, 2005; Nordin-Hultman, 2004) tar upp att diskursanalysen ställer
frågor kring den verklighet som människan skapar i samhället och vilka kulturella
förhållanden som hålls för sanna samt ligger till grund för konstruktioner av verkligheten.

3.6 Teoretiska infallsvinklar
Antonovskys, Vygotskijs och Foucaults teorier menar jag knyter an till min undersökning
på ett för mig användbart sätt för att kunna göra intressanta tolkningar och insikter av det
empiriska materialet. Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan i en
liten kommun ser på begreppet portfolio, hur de praktiskt använder sig av metoden och på
vilket sätt pedagogerna menar att det påverkar det enskilda barnet och verksamheten i
förskolan. Jag ska i det sammanhanget belysa specialpedagogens roll i framskrivandet av
barnet på förskolan. Antonovsky (1991) och Vygotskij (1999) visar båda att genom
tillgång till kommunikation och utmaningar sker lärandet och de anför en barnsyn med
fokus på det kompetenta barnet. Pedagogerna i förskolan har en betydelsefull roll, eftersom
de finns där som medforskare och ska söka de olika vägar som synliggör barns lärande och
utveckling. De ska även finna de utmaningar som gör att barnen får möjlighet att upptäcka
och lära sig nya saker (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Centralt i
specialpedagogens roll är att verka förebyggande i det pedagogiska arbetet och att
specialpedagogisk kunskap finns med i förskolans arbetsfält (SFS 2007:638). Jag finner
Antonovskys salutogena hälsomodell är värd att beakta, för att titta närmare hur en känsla
av sammanhang för alla aktörer inom förskolans värld kan aktualiseras.

3.6.1 Den salutogena hälsomodellen
När det gäller den teoretiska bakgrunden finner jag det intressant att ta med den salutogena
hälsomodell som Antonovsky (1991) konstruerat. Teorin handlar om en känsla av
sammanhang (KASAM). Modellen består av tre centrala delar begriplighet, hanterbarhet
och meningsfullhet. KASAM kan liknas vid en global hållning, som en individ har. Den i
sin tur uttrycker vilken förmåga var och en har att hantera påfrestningar under livets gång.
Meningsfullheten klassas som den mest väsentliga delen av dem alla. (Antonovsky, 1991,
43

s. 57). Antonovsky skriver att tillvaron består av en mängd påfrestningar och svårigheter
och att människorna måste lära sig att hantera dem. Definitionen av de påfrestningar som
människan utsätts för kallas för stressorer av Antonovsky. Dessa stressorer kan vara krav
men även avsaknad av lämpliga strategier att använda sig av i olika situationer. En stressor
kan beskrivas som en livserfarenhet, som består av för stora eller för små krav, bristande
entydighet och utan möjlighet till inflytande. Antonovsky menar att om individen har det
friska i centrum för sitt arbete, så är det att arbeta utifrån ett salutogent sätt. Motsatsen, att
ha det sjuka i fokus till sitt arbete, benämns patogent. I ett salutogent synsätt betraktas hur
det kommer sig att vissa människor trots stora påfrestningar håller sig friska.
Antonovsky (1991) fann att känslan av sammanhang (KASAM) är den faktor som dels
främjar människans hälsa, dels påverkar hur vi hanterar svårigheter och påfrestningar. Det i
sin tur beror på hur vi upplever tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull.
Antonovsky (1991) utvecklade ett sätt att mäta denna känsla av sammanhang, som han
kallar för KASAM. Ju högre KASAM en person har desto större chans har personen att
hålla sig frisk. Antonovsky (1991) betonar delbegreppen inte ska ses som självständiga
delar utan att de står i relation till varandra. En individ är aldrig antingen helt frisk eller
helt sjuk, utan människan rör sig hela tiden mellan de två polerna frisk och sjuk, framhåller
Antonovsky (1991). Hälsans ursprung sätts i fokus med ett salutogent synsätt, Antonovsky
(1991) menar att det avgörande för om resultatet blir sjukdom, hälsa eller någonting
däremellan beror på hur människan löser den stressbelastning och påfrestning som hon
utsätts för. Motståndskraften mot påfrestningar är enligt Antonovsky (1991) en stark känsla
av sammanhang (KASAM).
För Antonovsky (1991) är den mest väsentliga fråga vi ska ställa oss: Hur kommer det sig
att människor hamnar vid den positiva polen i dimensionen hälsa – ohälsa och vad är det
som får dem att röra sig mot denna pol? Ellmin och Ellmin Cederholm (2006) menar att i
portfoliometodiken spelar det salutogena begreppet och förhållningssättet en stor roll.
Författarna tar upp att salus betyder hälsa. I patologenes fokuseras istället på det som inte
fungerar eller framkallar ohälsa. Ellmin och Ellmin Cederholm (2006) anser att
salutogenes kan ses som ett framtidsbegrepp och använder det i portfoliosammanhang. Jag
anser att vi behöver bruka det i nutid för att ta tillvara det friska och utvecklingsbara hos
människan samt inrikta oss på växtkraft och motståndskraft. Portfolioarbetet beskrivs ha en
inriktning på att skapa en känsla av sammanhang och stämmer väl in med begreppet
KASAM, som Antonovsky skapade, anser jag. Jag har på grundval av detta tagit med det i
min teoretiska bakgrund för att använda mig av det i analys och resultat.
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3.6.2 Det sociokulturella perspektivet
I min studie avser jag att betrakta ett sociokulturellt perspektiv och utgå från Vygotskij,
genom Strandberg (2006), som visar att sociala interaktioner och samspel ligger till grund
för all utveckling. Vygotskij skapade en teori med socio-kulturella-historiska perspektiv
och den handlar om lärande i samspel. Den blev, enligt Strandberg (2006), banbrytande
och från Vygotskijs lite tunga texter beskrevs en tämligen självklar pedagogik, ”där vi
hellre beaktar de aktiviteter som ske mellan huvuden, det vill säga, vad människor faktiskt
gör tillsammans” (Strandberg, 2006, s. 10). Författaren tolkar Vygotskij som en
förespråkare för att de inre processer, som finns inuti oss människor har föregåtts av yttre
aktiviteter gemensamt med andra och med stöd av redskap, i specifika kulturella miljöer. I
de yttre aktiviteterna genererar människan ett utgångsmaterial för de inre processerna. De
utgör lärandets grund, tar Strandberg (2006) upp och beskriver begrepp och ord som
återfinns i Vygotskijs teorier. Jag tänker mig att jag behöver förklara dessa begrepp för att
jag ska kunna förstå den socio-kulturella-historiska teorin i stora drag. Lärande som sociokulturell-historisk praxis kan förstås som att det är i människornas levande liv som de
psykologiska processerna verkligen får sina grundvalar. Det blir därmed styrt av vad barn
och unga faktiskt gör när de är i förskolan och skolan och inte vad de har i huvudet, skriver
Strandberg (2006).
Enligt Vygotskij (1999) blir aktivitet ett nyckelord och de aktiviteter som leder till lärande
och utveckling har vissa grunddrag. För det första är de alltid sociala och härrör från olika
former av interaktioner. Först lär jag tillsammans med andra, det jag sedan kan göra själv.
Det inre tänkande inom individen föregås av yttre tänkande tillsammans med andra, alltså
sker det någonting i interaktionen (Vygotskij, 1999). För det andra använder vi oss av olika
sorters verktyg i våra aktiviteter. Enligt Strandberg (2006) talade Vygotskij om att mellan
människorna i världen finns så kallade medierande artefakter. Dessa artefakter kan
beskrivas som verktyg och olika tecken som hjälper oss när vi minns, löser problem, när vi
utför en arbetsuppgift eller när vi tänker. De yttre aktiviteterna med stöd av verktyg föregås
av inre tankearbete, förklarar författaren. För det tredje kan människornas aktiviteter alltid
sägas vara situerade, enligt Vygotskij i Strandberg (2006). Med det menas att de sker i
specifika situationer som kulturella kontexter, rum och platser. ”Var är du?” blir en
väsentlig pedagogisk fråga i Vygotskijs teori, tar Strandberg (2006) upp. Det fjärde
utmärkande draget som leder till lärande och utveckling är att aktiviteterna ska vara
kreativa och gå över gränser, anser författaren. Med det åskådliggör, enligt Strandberg
(2006), Vygotskij tanken att människor kan ha nytta av relationer, hjälpmedel och
situationer till att omskapa något. Människornas deltagande i förändringsarbete har en
utvecklingspotential och vi lär oss särskilt mycket när vi omformar något i våra relationer,
hjälpmedel och situationer, beskriver författaren.
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Strandberg (2006) skildrar att Vygotskij menar att utveckling och lärande inte är bundna
till givna tillstånd eller stadier utan att vi överskrider dessa med hjälp av utvecklingszoner,
där vi övar och prövar det vi ännu inte kan. Vygotskijs (1999) teorier rör sig hela tiden
kring frågor som finns som yttre och vad som finns som inre aktivitet. Dessa kännetecken
kan därmed sammanfattas i Vygotskijs socio-kulturell-historisk praxis, nämner Strandberg
(2006). Partanen (2007) har reflekterat kring vilka utvecklingsområden som blir tydliga,
när vi utforskar en pedagogik inspirerad av Vygotskij och det socio-kulturella perspektivet.
Författaren menar att om vi ska kunna göra Vygotskijs idéer och tankegångar levande i
vardagen, så framträder tre områden, vilka kan bli bryggor från teori till praktik. Dessa
bryggor kan sägas gå från lärande till utveckling, från ett kunskapsområde genom ett visst
förhållningssätt till en praktisk samtalsmodell, anser Partanen (2007). Författaren kallar det
”från Vygotskij till lärande samtal” (Partanen, 2007, s. 152). Dessa områden menar
Partanen (2007) stimulerar varandra och kan bidra till att skapa hållbar utveckling i den
pedagogiska praktiken.
Partanen (2007) tar upp att i första hand behöver vi vara kunniga i Vygotskijs och den
sociokulturella traditionens tänkande, där de ursprungliga begreppen lånar sig till verktyg
som kan hjälpa oss att fokusera på barns lärande med nya ögon. I andra hand behöver vi
reflektera kring vårt förhållningssätt i mötet med barnen och deras tänkande. Likaväl
handlar det om vårt sätt att anordna det lärande samspelet och lärandemiljön (Partanen,
2007). Författaren lägger tonvikten på att vi behöver ställa oss frågor som; Vilken roll tar
jag som pedagog i samspelet med barnen i vardagen? Hur blir vi nyfikna på barnens
lärande? Hur hanterar och riktar vi den frustration, som samtidigt är en drivkraft för
barnens lärande och en förutsättning i lärandet? I tredje hand anser Partanen (2007) i
Vygotskijs mening, att vi behöver öva oss på en konkret metodik, som ger oss verktyg att
förstå hur barns lärande aktiviteter internaliseras, alltså hur de yttre aktiviteterna och
lärande strategierna som krävs blir till inre tankar och mentala processer. Därefter behöver
de mentala processerna åter generaliseras och användas, menar Vygotskij, enligt Partanen
(2007). Författaren beskriver det som att Vygotskij ansåg att dessa processer skulle
bryggas ut i vardagssituationerna, för att lärandet ska bli till en meningsfull cirkel från det
yttre till det inre och sedan tillbaka till det yttre. Partanen (2007) tar upp att Vygotskijs
sociokulturella tradition knyter an till den hälsopsykologiska och salutogena traditionen,
som handlar om ”meningsfullhet”, ”begriplighet”, och ”sammanhang” (Antonovsky,
1991). Jag ser dessa teorier som relevant att ha med i undersökningen, eftersom de går att
koppla till respondenternas svar i deras upplevelse av traditionerna, som Vygotskij (1999)
och Antonovsky (1991) berör. Jag tar i följande avsnitt upp interaktionens betydelse, tanke
och språk samt proximal utvecklingszon för att mer ingående betrakta dessa begrepp.
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3.6.3 Interaktionens betydelse
Vygotskij (1999) skakar om begrepp som handlar om intelligens och lärandets utveckling.
Vygotskij menar att det handlar om aktiviteter, interaktioner och utvecklingszoner och att
barnets utveckling ska förstås utifrån en socio-kulturell tradition. Jag finner detta
perspektiv relevant för min studie, då interaktionen mellan människor, i likhet med vad
Dysthe (1995), Dahlberg (2002) och Partanen (2007) skriver, sägs vara
kunskapsutvecklande. De anser att pedagogerna samtalar och interagerar med barn samt
med andra pedagoger under reflekterandet kring dokumentationer. Dysthe (1995) och
Strandberg (2006) tar upp att Vygotskij lade tonvikten på samspelet emellan natur,
samhälle och människan. Vygotskij gav sin teori namnet kultur – historisk psykologi och
den innefattar en del ganska ovanliga begrepp som t ex artefakter, tecken, redskap,
mediering och utvecklingszoner, skriver Strandberg (2006). Författaren menar också att
Vygotskijs pedagogiska aktiviteter som följer ur hans kulturhistoriska psykologi är enkla,
självklara och praktiska. Strandberg (2006) förklarar att Vygotskij menar att människan har
tillgång till olika resurser. Dessa är de fysiska och intellektuella redskap som människan
bär med sig, såsom språket, vilket hjälper oss att interagera med och förstå omvärlden.

3.6.4 Tanke och språk
Bråten (1998) skriver om Vygotskijs påstående att varje människas tankeprocesser kan
uppfattas som en form av inre tal, vilket förts över och internaliserats utifrån ett socialt
samspel. Språket möjliggör utbyte mellan människor och det i sin tur kan bidra till en
förändring hos individen, som skapar mer erfarenheter och lär sig behärska redskapen på
ett bättre sätt. Nutid blandas ihop med historien, genom att de redskap som människorna
använder innehåller tidigare generationers erfarenheter. Strandberg (2006) tar upp att
Vygotskij i sin teori menar att endast genom ömsesidig påverkan med andra, kan
människan få tillgång till dessa redskap. Dysthe (1995) fann att Vygotskijs
utvecklingsteorier innebar en nyorientering, både gällande språkinlärning men även kring
språkets roll i inlärningsprocessen. Vygotskij (1999) skriver i boken Tänkande och språk,
om den viktiga funktion som språket i sig självt fyller som redskap för tänkande och
problemlösning. Vygotskij betraktade barnet som en organism, som är i nära förbindelse
med andra och genom detta samspel blir det möjligt för barnet att föra en inre dialog med
sig själv, menar Dysthe (1995). Vygotskij betonar alltså att de yttre aktiviteter som vi
upplever med andra kopplas ihop med vårt inre tänkande. Vygotskij framhåller, enligt
Strandberg (2006), att en grundläggande förutsättning för att barn ska kunna skapa sig ett
språk och förvärva kunskap är att ingå i samspel och sociala interaktioner. En god grund
för barnens utveckling och lärande skapas när pedagogerna möjliggör detta samspel och
interagerar. Författaren visar på Vygotskijs betoning av ”processer som är inbegripna i
transformationer från lägre till högre må alltså förstås som kulturell aktivitet.” (Strandberg,
2006, s. 150). Det innebär att barnet utvecklar kompetens i relation till de utmaningar som
finns i livsvärlden. Vygotskij var också intresserad av att utveckla tänkandets metoder, så
47

att lärandet kunde bidra till att barnen lärde sig tänka. På så sätt tolkar Strandberg (2006)
Vygotskij och menar att vi ska titta närmare på den kulturella omgivningen innan vi
förlägger tillkortakommanden i barnets huvud. Partanen (2007) anser att det är först när vi
sätter in orden i sitt sammanhang, i ett samtal där vi kommunicerar något till någon annan,
som det verkliga lärandet sker.

3.6.5 Proximal utvecklingszon
Bråten (1996) anser att Vygotskij intog en positiv hållning till barnets möjlighet att lära
och att socialt skapade inlärningssituationer har en avgörande betydelse. Enligt Strandberg
(2006) kan Vygotskijs utvecklingszoner beskrivas som kvalitativa språng. För att dessa
språng ska komma till stånd är det specifika mötet och vikten av sammanstrålning,
instruktion och imitation samt att barn i lek hittar på metoder att fortsätta till nya nivåer,
något som Vygotskij betonar. Bråten (1998) menar att Vygotskijs idé om den närmaste
utvecklingszonen har blivit utgångspunkt för pedagogisk praxis. Vygotskij (1999) ansåg att
den mest stimulerande inlärningen inträffar i relation till någon annan mer kompetent, som
kan vara en vuxne men lika väl en jämnårig kamrat. Bråten (1998) beskriver att Vygotskijs
”den närmaste utvecklingszonen” ger möjligheter till pedagogisk anpassning i nya
dimensioner, genom att pedagogerna söker ta reda på varje barns zon och egna
förutsättningar att lära sig samt utvecklas. Vygotskij påpekar enligt Partanen (2007) att det
finns en risk i vi blir passiva inför barnens utveckling, om vi väntar på mognaden och bara
inriktar det pedagogiska arbetet mot den befintliga utvecklingsnivån. Partanen (2007) anser
att Vygotskij förespråkade att pedagogen ska leda in det pedagogiska arbetet ovanför
barnets befintliga utvecklingsnivå, dvs i det område som han kallar för ”den proximala
utvecklingszonen” (Vygotskij, 1999).
Vygotskij har egentligen inte presenterat en didaktisk teori men hans analyser av de
psykologiska och sociala processer som ingår i lärandet har inspirerat det pedagogiska
området. Bråten (1998) visar att Vygotskijs teori även har fått betydelse i förändringar
inom det specialpedagogiska området, i bland annat dynamisk värdering, där målet är att
söka fram barnets närmaste utvecklingszon. Genom att jag tar med Vygotskijs teorier,
lyfter jag fram språkets betydelse för utveckling och lärande, där stor vikt läggs vid det
situerade lärandet (lärande i kontext). Jag förstår Vygotskijs tankar om de sociokulturella
förutsättningarna, som att det t ex ses som eftersträvansvärt att utmana barnet i dess
närmaste utvecklingszon, vilket gör att samspelet får en mer framträdande roll än det
individuella. Jag ser det också som att pedagogens och specialpedagogens roll framhävs
kring dialog och kommunikation. I Vygotskijs sociokulturella perspektiv betonas dessutom
artefakters betydelse för lärande. Jag begriper det som att det handlar om talat och skrivet
språk samt om olika mätinstrument och andra redskap som vi använder oss av.
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3.6.6 Genealogi, språket och makt
Den franske filosofen och psykiatrikern Foucault har en betydelsefull roll i utvecklingen av
det postmoderna tänkandet, skriver Dahlberg, Moss och Pence (2009). Här fokuserar jag
på vissa delar av Foucault vetenskapliga arbete kring filosofi och psykiatri. Dessa båda
ämnen har med språkets, kunskapens och förnuftets gränser att göra. Ett nyckelbegrepp i
Foucaults arbeten, enligt Persson (2007), är genealogi. Det beskriver Foucault (1993) som
ett sökande efter kunskap av två slag. Det ena handlar om att finna de alternativa
tolkningarna och de mindre synliga beskrivningarna. Den andra kunskapen uttrycks av de
som blivit utsatta av samhällets normalitetssträvanden. Persson (2007) tolkar att Foucault
(2001) i boken Vansinnets historia under den klassiska epoken söker efter kunskapen hos
de marginaliserade och hos de praktiker som ska ta hand om dessa människor. Foucault
(2001) ser en dialektik mellan den officiella diskursen och den mänskliga upplevelsen. Vid
ena sidan syns den officiella och uttryckta diskursen men det finns också tankar och motiv
för handlingar som inte betraktas som godtagbara. Enligt Persson (2007) och Johansson
(2005) poängterar Foucault (2001) i sina studier av människa och samhälle hur viktigt det
är att förstå människan som både subjekt och objekt i forskningen.
Makt och maktutövande finns med i Foucaults forskning (2001), där förnuftet i
vetenskapens tecken ställs mot oförnuftet. Foucault (1993) visar att verksamheten inom en
institution påverkas av maktförhållanden och den officiella diskursen. Foucault (1993)
framhåller att den praktiska handlingen inte alltid följer den officiella och att flera
diskurser löper parallellt med varandra. Författaren beskriver det som att den offentliga
diskursen begränsar språkbruket och det påverkar verksamheten. Samtidigt uttrycks den
inofficiella, individuella diskursen i handling, som inte alltid stämmer med den officiella
policyn (Foucault, 1993). Författaren beskriver det som en slags offentlig lögn, som
uttryckas språkligt och via handling.
Johansson (2005) visar att diskursen får en historiskt bestämd form för vetande och
diskussion, vilken sammanvävs med maktrelationer. Diskurser ska i den meningen,
beskriver Foucault (1993), ses som tankar och föreställningar samt att de har en materiell
dimension genom att de är institutionaliserade och förkroppsligade i så kallade diskursiva
praktiker. Foucault (1980) visar på att makten i det moderna samhället har blivit mer
mångskiftande och universellt, skriver Dahlberg, Moss och Pence (2009). Författarna tar
upp att vi styrs och styr oss själva och även andra i olika grad. Foucault (2001) visar att
kunskap, så kallad legitim kunskap, är en produkt av makt och fungerar i sin tur som ett
redskap för makt samt att makten spelar en nyckelroll när det handlar om att forma och
bilda disciplinering. Dahlberg, Moss och Pence (2009) tar upp Foucaults tankar (1986)
kring den så kallade disciplinära makten, där han menar att när den utövas så kommer
kunskap att bidra till beskrivningar som vi förstår som ´sanna` men även göra att tekniker
för normalisering utvecklas via t ex kategorisering, reglering och utvärdering. Foucault
(1993) anser att diskurser är starkt inblandade i konstruktionen av sanningar. Diskursens
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betydelse, skriver författaren, är i sin tur beroende av språkets roll i processen, när vi
konstruerar världen, mer än att enbart vara ett medel för att företräda eller avbilda
verkligheten.
Persson (2007) skriver om den kritik som finns mot Foucault. Den viktigaste gäller enligt
författaren att Foucault intar en pessimistisk hållning och inte ger några förslag till
förändringar, som kunde uppfattas som en vändning. Det gäller i synnerhet inom det
pedagogiska området. Persson (2007) tar även upp att denna kritik kan ifrågasättas, för att
det Foucault egentligen anmärker på är de begränsningar som traditioner, diskurser och
olika yrkens framväxt bidrar till.

3.7 Sammanfattning.
Mina föresatser blir att jag utgår från den postmodernistiskt kunskapsteorin. Den i sin tur
förutsatte ett postkonstruktionistiskt perspektiv, som redogör för att verkligheten blir till
genom våra sätt att kategorisera den. Det empiriska materialet kom därmed att strukturerats
utifrån teman. Jag valde att utifrån ett diskursanalytiskt förhållningssätt problematisera
olika företeelser och sociala kategorier. Jag använde mig av Foucaults teorier för att förstå
institutionernas påverkan av individer. Genom att beakta den kunskap och makt, som enligt
Foucault (2001), har blivit synlig i disciplineringen av människor (pedagoger) på
institutionen (förskolan) fick jag till förfogande ett av flera teoretiska perspektiv i studien.
Vygotskijs sociokulturella perspektiv beskrivs av flera författare (Dysthe, 1995; Bråten
1996; Strandberg, 2006; Partanen, 2007) och handlar om samspel och sociala interaktioner.
Vygotskij (1999) framhåller att samspel är en grundläggande förutsättning för att individen
ska kunna skapa sig ett språk.
Dessa teoretiska synvinklar kom att bli relevanta för min studie vars syfte är att med
perspektiv på specialpedagogik vinna kunskap om hur portfoliometodiken används på
förskolor i en mindre kommun samt belysa specialpedagogens roll. Jag är medveten om att
de teoretiska utgångspunkterna mer eller mindre medvetet blir styrande för hur jag
uppfattar problem och prövar kunskap i studien. Å andra sidan upptäckte jag att teorierna
hjälpte mig att reflektera över föreställningar, antaganden och förklaringar. Jag förstår det
som att teorierna synliggjorde det för givet tagna för min egen del och därmed kunde bli en
startpunkt för kunskapsutveckling, vilken i sin tur bidrog till att öka förståelsen för
praktikens villkor i förskolan.
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4 METOD
Detta avsnitt handlar om insamlandet av data och hur det kom sig att jag valde en viss
metod. Jag beskriver de metodiska överväganden jag har gjort i förhållande till hur jag
tänkte mig genomförandet av den empiriska undersökningen. Jag berättar om hur jag valde
att gå tillväga för att uppfylla mitt syfte och besvara de forskningsfrågor som uttrycktes i
problemformuleringen. Jag har med perspektiv på specialpedagogik undersökt hur fem
pedagoger och en specialpedagog använder portfoliometodiken på förskolor i en mindre
kommun samt belyst specialpedagogens roll. Det var angeläget att deras åsikter
synliggjordes eftersom det till stor del var pedagogerna och specialpedagogen, som i det
praktiska arbetet avgjorde hur dokumentationen kring barnen skapades och såg ut.

4.1 Val av metod
I min studie använde jag mig huvudsakligen av den kvalitativa (tolkande)
forskningstraditionen med kvalitativa intervjuer, frågor, samtal, narrativ metod och analys
(Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa inriktningar passade bäst för de syften jag hade med
undersökningen. Jag valde till följd därav att göra en kvalitativ undersökning med
semistrukturerade, personliga intervjuer som metod. Det blev logiskt för mig, då syftet var
att få en djupare förståelse för pedagogernas och specialpedagogens erfarenheter samt
tankar. Jag var inte intresserad av att finna några allmänna metoder inom portfolioarbetet i
förskolan utan jag ville komma åt pedagogernas inställning till arbetet med portfolio.
Syftet med undersökningen var att med perspektiv på specialpedagogik få kunskaper kring
hur pedagoger i förskolan ser på portfolio, hur de praktiskt använder sig av metoden och på
vilket sätt pedagogerna menar att det påverkar och utvecklar det enskilda barnet samt
verksamheten i förskolan. Kvale och Brinkmann (2009) skriver om olika förfaringssätt, där
de generella metoderna som fanns att välja mellan kort kan ordnas som skriftliga källor,
frågeformulär och intervjuer. Frågeformulär anses användbara i situationer där fakta och
åsikter efterfrågas och därför var den inte lämplig för min studie (Kvale & Brinkmann,
2009).
Flera forskare (Johansson, 2005; Kroksmark & Åberg, 2007; Gjems, 2007) skriver att
respondenternas presentation av ett ämne kan komma att bli i formen av ett narrativt tema,
alltså ett ämne från det egna yrkesområdet. Jag valde att uppfatta ett ämne som ett narrativ,
en berättelse och det hade jag som utgångspunkt. De olika verktyg jag använde mig av var
skriftliga källor, intervjuer, berättelsen och fältanteckningar.
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4.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Som forskare behövde jag ta ställning till vilket vetenskapligt förhållningssätt jag avsåg att
arbeta efter. Jag inspirerades av hermeneutiken i min studie. Hermeneutiken beskrivs som
tolkningslära, där forskaren studerar och tolkar med avsikt att förstå den mänskliga
existensens grundbetingelser (Kvale & Brinkmann, 2007). Det i sin tur förutsatte ett
postkonstruktionistiskt perspektiv, som redogör för att verkligheten blir till genom våra sätt
att kategorisera den. Jag såg ett samband kring att portfolios skrivs fram och skapas i ett
sammanhang, där styrdokument möter individens situation. Fokus i min studie var att med
perspektiv på specialpedagogik vinna kunskap om hur portfoliometodiken används på
förskolor i en mindre kommun samt belysa specialpedagogens roll. Jag ansåg att mitt sätt
att analysera de berättelser som intervjuerna innebar, kunde bli inspirerade av det
diskursanalytiska perspektivet (Nordin-Hultman, 2004). Läran om kunskapens ursprung
och giltighetstid kallas, epistemologin och den betraktas som en kunskapsfilosofi, skrev
Johansson (2005). Författaren tog upp att epistemologin har som utgångspunkt att språket
inte uttrycker verkligheten direkt utan istället bidrar till att forma den. Språket inverkade
även på synen kring vilka vi själva är och utformandet av vår syn på omvärlden samt ger
oss perspektiv på verkligheten, menade Johansson (2005). Kvale och Brinkmann (2009)
beskrev forskningsintervjuandet som en kunskapsproducerande aktivitet. Valet av dessa
vetenskapliga förhållningssätt grundade sig i min avsikt göra kvalitativa intervjuer. Det
gjorde jag i syfte att nå en djupare förståelse av deras upplevda arbetsliv och verklighet.
Jag fann det förnuftigt att ha det med i min studie, där Kvale och Brinkmann (2009), visade
på hur epistemologiska uppfattningar om kvalitativ intervjukunskap kan få en påtaglig
betydelse i hur intervjuaren planerar och genomför forskningsintervjun.

4.1.2 Kvalitativ intervju
Jag såg möjligheterna i en kvalitativ intervjustudie, eftersom den kunde ge mig som
undersökare en variation sätt att förstå världen ur de intervjuades synvinkel. En kvalitativ
forskningsintervju innebar att jag beskrev både fakta och meningsfullhet. Kvale och
Brinkmann (2009) ansåg att en kvalitativ studie försöker beskriva, tolka och förstå
innebörden av hur individen upplever situationen. Denscombe (2000) hävdade vidare att
kvalitativa intervjuer är rätt metod, när det är mer djupgående resonemang hos ett färre
antal människor som eftersöks. Denscombe (2000) skrev om semistrukturerade intervjuer,
där intervjuaren har en lista med färdiga ämnen som tas upp och med frågor att besvaras.
Författaren menade att under semistrukturerade intervjuer, kan intervjuaren vara mer
flexibel och låta den intervjuade prata mer ingående om sina idéer samt kring de ämnen
som intervjuaren tar upp. Det passade in i mitt syfte och i den undersökning jag gjorde.
Denscombe (2000) nämnde att fördelen med kvalitativa intervjuer är att kunna producera
data som baseras på information om informanternas prioriteringar, ståndpunkter och idéer.
Denscombe (2000) samt Kvale och Brinkmann (2009) ansåg att det fanns en annan fördel
med den valda metoden, nämligen den närhet som skapas mellan intervjuaren och
52

respondenten. Kvale och Brinkmann (2009) tog upp att den kvalitativa intervjuns öppenhet
blir till en favör, eftersom människorna där i kan uttrycka känslor och åsikter. Därav föll
mitt val inte på att genomföra strukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Skälet till det
fann jag beskrivet i Denscombe (2000), som anser att forskaren har mycket stark kontroll
över frågornas och svarens utformning i de strukturerade intervjuerna genom att det liknar
ett frågeformulär. Det hade gjort det svårare för mig att få fram respondentens egna tankar
och svar. Forskarens roll vid ostrukturerade intervjuer är att sätta igång intervjun, ingripa
så lite som möjligt och låta den intervjuade själv utveckla sina tankar utifrån det egna
introducerade ämnet, tar May (2001) upp. Det kunde inte heller uppfylla mitt syfte. I en
semistrukturerad intervju söker forskaren förstå ”teman i den levda världen” (Kvale &
Brinkmann, 2009, s. 43). Den kvalitativa forskaren kan sägas vara subjektiv och tolkande
och det handlar om att göra viktiga val (Melén Fäldt, 2009). En annan fördel med
intervjumetoden, menar Kvale och Brinkmann (2009), är att intervjuaren också kan vända
sig direkt till intervjupersonen, för att be om förtydliganden, fördjupanden eller en
vidareutveckling i frågan. Det i sin tur kunde öka giltigheten i undersökningen.

4.2 Pilotstudie
Jag gjorde en förundersökning, en så kallad pilotstudie. Skälet till det var att jag behövde
kunskap som jag inte kunde få enbart genom litteraturstudier. Jag valde att göra en intervju
med ett arbetslag på en förskola, där pedagogerna arbetade med portfoliometodik. Det hade
jag kännedom om, eftersom jag gjort eftersökningar kring vilka förskolor som arbetade
med portfolio i den mindre kommun där undersökningen skulle äga rum. Jag ringde
rektorn för förskolan och frågade om jag fick intervjua pedagogerna som arbetade där. Hon
sa att det gick bra. Jag ringde därefter till förskoleavdelningen och bestämde tid med
pedagogerna för besök. När jag besökte pedagogerna, bekräftade de att de ville delta i
intervjuerna men att de önskade att intervjun skulle ske i grupp. Jag menade att det gick
fint och vi bestämde dag och tid i december 2009. Pedagogerna fick information om syftet
med studien och delgavs de etiska förutsättningarna (Bil. A), dels via muntlig information,
dels via ett tillsänt missivbrev (Bil. B). Intervjun ägde rum på de intervjuades arbetsplats.
Jag började intervjun med att berätta om syftet för undersökningen, nämligen att med
perspektiv på specialpedagogik vinna kunskap om hur portfoliometodiken används på
förskolor i en mindre kommun samt belysa specialpedagogens roll. Jag använde mig av
intervjuguiden (Bil. C), vilken jag hade sammanställt inför de semistrukturerade
intervjuerna som skulle göras i undersökningen. Patel och Davidsson (2003) menar att en
pilotstudie kan användas som en teknik för att samla information, prova ett visst upplägg
eller helt enkelt få övning i att intervjua. Jag använde mig av bandspelare och diktafon, för
att kunna koncentrera mig på att lyssna på pedagogerna och bemöta dem med intresse. Jag
hade båda dessa tekniska hjälpmedel med för att jag precis hade införskaffat diktafonen
och var osäker på hur den skulle fungera. Jag ansåg att det inte hade varit lika bra att
anteckna ner svaren, för då hade jag fått lägga mer kraft på skrivandet än på att hålla
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ögonkontakt och kunna lyssna på ett funktionellt sätt. En nackdel med inspelningen kan,
enligt Denscombe (2000), vara att de intervjuade känner ett visst obehag av att bli
inspelade. Jag såg att respondenterna var lite spända i början men att de efter hand
slappnade av och pratade med större lätthet. Eftersom diktafonen fungerade alldeles
utmärkt, så använde jag den under de följande intervjuerna.
När jag hade intervjuat pedagogerna och stängt av bandspelaren, ville de prata mer om
portfolio och dokumentation, som de förvisso arbetade med. Det blev synligt att de var
intresserade och att frågorna väckte fler tankar och funderingar som de ville prata om. Jag
upplevde att det var en fördel att jag gjorde pilotstudien. När jag lyssnade på inspelningen
kunde jag lyssna på hur jag själv ställde frågorna och det gav mig insikter kring hur jag
skulle göra t ex prata mindre och lyssna mer på respondenterna. Jag upptäckte också att
vissa av frågorna inte fyllde sitt syfte eller behövde ändras. Under utskriften av intervjun i
pilotstudien, fick jag syn på det som behövde kompletteras och förändras, gällande mitt
förhållningssätt och kring frågeställningarna för syftet. Jag tyckte det innebar en bra
förberedande övning inför de kommande intervjuerna med de fem pedagogerna och en
specialpedagog, som skulle delta i min undersökning. Syftet med undersökningen blev mer
tydligt för mig själv. Jag skulle inrikta mig på att med perspektiv på specialpedagogik
vinna kunskap om hur portfoliometodiken används på förskolor i en mindre kommun samt
belysa specialpedagogens roll.

4.3 Undersökningsgrupp – urval
Undersökningsgruppen bestod av fem pedagoger och en specialpedagog. Samtliga
intervjupersoner hade förskollärarexamen och specialpedagogen hade specialpedagog
examen. De benämns som pedagoger och specialpedagogen. Anledningen till att jag
bestämde mig för sex intervjupersoner, var att jag ansåg det som rimligt med tanke på mitt
val att utföra undersökningen på egen hand och med hänsyn till den tidsmarginal som
fastställts. Jag tog reda på vilka förskolor som arbetade med portfolio i en mindre kommun
och ringde därefter till förskolechefen för två av dessa förskolor. Jag bad förskolechefen
göra urvalet med kravet att det skulle vara pedagoger som arbetade med portfolio på ett
eller annat sätt och att de hade något speciellt att bidra med till min undersökning.
Förskolechefen gav mig tillåtelse att intervjua pedagogerna om portfolio. Jag fick kort
därefter namnen på fem pedagoger, vilka jag kontaktade genom att besöka dem på
förskolorna för att fråga dem om de kunde tänka sig att bli intervjuade. Sedan de svarat ja,
bestämde vi dag och tid för intervjutillfället samt att vi skulle sitta i ett ostört rum på deras
arbetsplats. Detta benämns enligt Patel och Davidson (2003) som ett flerstegsurval. Det
blev ett bra utgångsläge och ett gott avstamp för intervjuerna. Urvalet av specialpedagogen
blev inte mycket till ett val, eftersom det enbart fanns en specialpedagog som arbetade i
förskolan, med erfarenheter av portfolio. Jag kontaktade henne och frågade om hon ville
ställa upp på en intervju om portfolio med perspektiv på specialpedagogik och hon sa ja.
Jag var medveten om det skulle försvåra respondentens anonymitet men satte stort värde
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på att få möjlighet att intervjua en specialpedagog. May (2001) tar upp tre villkor som ska
var uppfyllda för att få en lämplig intervju och villkoren är tillgänglighet, kognition och
motivation. När respondenten har tillgång till den information som intervjuaren söker så
omfattar det tillgängligheten. Respondenten skulle därmed ha kunskap om portfolio och
kunna förmedla hur de uppfattade ämnet. Kognition handlar om att respondenten förstår
vad som förväntas av henne i rollen som respondent. Respondenterna orienterades om
rapportens syfte, att intervjun kunde liknas vid ett samtal och att mina förhoppningar var
att i rimligaste mån få fram svar som uttryckte respondentens egna ord och tankar utifrån
dennes egen referensram. Motivation handlar om att respondenterna känner att deras
deltagande är angeläget. Jag förde fram till respondenterna att deras deltagande var
betydelsefullt för min undersökning och att deras medverkan samt svar var en viktig
förutsättning för att undersökningen skulle kunna utföras. Jag tog med mig det som May
(2001) skrev om intervjuer, genom att vara intresserad av respondentens svar och visa att
det var betydelsefullt kunde intresset hållas vid liv under intervjuns gång.

4.4 Genomförande
En vecka före intervjuerna sändes ett missivbrev (Bil. B) till var och en av respondenterna.
En av de intervjuade hade uttryckt att hon ville ha frågeställningarna och en av dem ville
inte ha frågorna i förväg. Det innebar att jag fick fundera över hur jag skulle lösa detta. Jag
förklarade att jag inte skulle lämna ut en intervjuguide utan enbart frågeställningar av
övergripande art och då ville samtliga intervjuade ha det. När jag gjorde återbesök på
förskolorna för att se om missivbrevet hade kommit fram, fick jag återigen en personlig
kontakt med respondenterna. Vi kontrollerade att dag och tid för intervjuerna fungerade för
respondenterna. Respondenterna blev informerade om att den uppskattade tiden för
intervjun var cirka 45 minuter. På så sätt var de förberedda att avsätta den tiden för
intervjun. När jag skulle genomföra den första intervjun blev respondenten sjuk. Det gick
att lösa smidigt med en ny tid och dag. Vid det sista intervjutillfället blev även där
respondenten sjuk men det ordnade sig också med ny tid och dag. Detta påverkade inte
mycket av min tidsplan. Jag upptäckte att det var bra att den första intervjun försköts några
dagar, för då hann jag läsa på och förbereda mig bättre. Innan jag påbörjade varje intervju,
informerades respondenterna om de etiska reglerna ännu en gång. Intervjuerna
genomfördes som planerat på respondenternas arbetsplatser. När jag hade beslutat mig för
att genomföra kvalitativa, personliga intervjuer vägde jag för- och nackdelar med att
använda diktafon för att spela in intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) tar upp att en
bandspelare ger intervjuaren frihet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken under
intervjun. En annan fördel var också jag kunde lyssna på det inspelade materialet efteråt.
En nackdel var att de intervjuade kunde tycka det var obehagligt att bli inspelade men då
diktafonen var liten och smidig ansåg jag att fördelarna uppvägde nackdelarna. Jag gjorde
också fältanteckningar efter varje intervju. Rossman och Rallis (2003) skriver att det är
angeläget att föra fältanteckningar. Det innefattar en skrivprocess som ska medföra
personligt och känslomässigt engagemang.
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4.4.1 Datainsamling
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ska valet av datainsamlingsmetod göras med hänsyn
till undersökningens syfte och problemformulering. Syftet med rapporten är att med
perspektiv på specialpedagogik vinna kunskap om hur portfoliometodiken används på
förskolor i en mindre kommun samt belysa specialpedagogens roll. Jag valde en kvalitativ
ansats då det förespråkas enligt Kvale och Brinkmann (2009), när forskaren har för avsikt
att på en djupare nivå undersöka erfarenheter och innebörder ur människors arbete och liv.
Jag använde mig av den narrativa metod och analys, som föreslås av Johansson (2005) för
denna typ av undersökningar. Efter klartecken från och urval av förskolechefen om att
intresse fanns hos de tillfrågade, sökte jag upp intervjupersonerna och presenterade mig.
Jag talade om syftet för min studie inklusive etiska aspekter i korta drag. Därefter erbjöds
var och en av respondenterna ett personligt möte med mig innan själva intervjutillfället.
Syftet med det var att skapa förutsättningar för en bra relation och för att ge en mer utförlig
beskrivning av undersökningen samt dess tillvägagångssätt. Efter det samtalet visade de
aktuella respondenterna att de var nöjda med den information de fått och vi beslutade
därför att boka tid och dag för intervju. För att inte gå miste om betydelsefull information
spelades samtliga intervjuer in på diktafon, efter respondenternas tillåtelse. För att undvika
att styra respondenterna alltför mycket och för att narrativ, så långt som möjligt skulle
formas av pedagogerna själva, gjorde jag en semistrukturerad intervju. Vidare ställdes
följdfrågor utifrån respondenternas svar vilket medförde att ingen av intervjuerna riktigt
blev den andra lik. För att få ett bra avslut på varje intervju ställdes följande fråga till
samtliga respondenter: Är det något du känner att du vill tillägga eller förklara
ytterligare? Jag var noga med att tacka för att de intervjuade hade tagit sig tid att delta i
intervjun.
Intervjuguide, med frågor som handlar om pedagogernas bakgrund, tema kring
portfolioarbete samt den obligatoriska avslutningsfrågan finns som bilaga (Bil. B).
Frågorna i intervjuguiden skapades av mig utifrån syfte och problemformulering i
undersökningen. Johansson (2005) beskrev tre modeller av forskningsintervjun, skapade av
den feministiska psykologen Franklin (1997): 1) Information extraction eller
Informationsutvinningsmodellen, 2) Delad förståelsemodellen samt 3) Diskursmodellen
(s. 248). Jag har haft två av dessa tre modeller i åtanke under mina intervjuer. Jag har
därmed försökt kombinera modellerna, som benämns delad förståelsemodell och
diskursmodell.

4.4.2 Delad förståelsemodellen
Intervjuaren försöker sätta sig in i hur respondenten förstår och upplever sin verklighet
utifrån hennes/hans perspektiv. Intervjuaren i denna modell strävar efter att nå närhet
snarare än distans genom att gå in i dialog med intervjupersonen, istället för att avhålla sig
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från detta. Modellen eftersträvar tillit, ömsesidighet och jämlikhet. Vad som därmed
kännetecknar denna modell är en halvstrukturerad intervjuguide, där intervjuaren går in i
situationen med ett så öppet sinne som möjligt. Intervjun syftar till belysande genom frågor
och tolkningar utan att störa personen. Intervjuaren tolkar till viss del under pågående
intervjusituation samt uppmuntrar och ställer relevanta uppföljningsfrågor efter hand
(Johansson, 2005, s. 249).

4.4.3 Diskursmodellen
I diskursmodellen (Johansson, 2005) ses intervjun vara en situationsbunden och språklig
aktivitet. Intervjun kan betraktas som ett fortlöpande samspel mellan två eller flera
människor, som innehar olika roller och med kommunikationen som medel. Känslor och
värderingar som skapas under intervjusituationen anses som ett resultat av samverkan.
Intervjupersonen liksom intervjuaren ser och uppfattar situationen utifrån olika perspektiv
vilket inte förnekas utan synliggörs och diskuteras. I denna modell synliggörs också den
maktaspekt som förekommer mellan människor i en intervjusituation. Dels makten som är
etablerad genom personernas sociala och yrkesmässiga position. Dels den maktrelation och
dynamik som skapas i intervjun som kontexter. Franklins diskursmodell (1997), visar
enligt Johansson (2005), att för det första blir intervjun en meningsskapande process och
för det andra sägs intervjun vara konstruerad som en interpersonell situation (Johansson,
2005, s. 250). Kvale och Brinkmann (2009) tar upp att intervjuandet får konsekvenser och
att en särskild diskursiv intervju kan komma att lägga medelpunkten på olikheter och på ett
stort antal sätt att utföra intervjun samt på intervjuarens aktiva medverkan i diskursen.
Författarna menar att eftersökningen inte längre visar verklighetens inre mening eller ens
försöker ge en objektiv framställning utan istället blev det skapande av en social episod.
Denna kritiska ståndpunkt hade jag i åtanke dels under intervjuerna, dels i
sammanställning av resultat och analys.
Anledningen till att jag valde att kombinera dessa två modeller var dels min strävan efter
att försöka förstå respondenterna utifrån deras upplevda verklighet och perspektiv. Det
kom att handla om att uppmuntra de intervjuade pedagogerna, att så fritt som möjligt få
återskapa sina narrativ. Dessa tankeutbyten kopplade jag till delad förståelsemodellen. Min
roll som intervjuare kännetecknades därmed främst av att jag hade en intervjuguide med en
viss grad av strukturering utifrån syfte och problemställning. Jag följde inte den till punkt
och pricka i varje intervjusituation och stimulerade även de intervjuade till friare
skildringar. Intervjuarens aktiva frågor till och uppföljning av svaren bestämmer delvis
intervjuns förlopp, skriver Kvale och Brinkmann (2009). Jag kunde ibland bekräfta
respondenten genom hummanden och fraser som ja och nej. Detta för att på så sätt föra
samtalet vidare. Ett annat alternativ hade varit att helt släppa den intervjuade fri att tala om
vad den önskade men då hade jag kanske inte fått svar på de problemställningar jag hade.
Därav valde jag inte det sättet. Diskursmodellen kopplade jag till intervjusituationen
genom min inställning till intervjun, som ett pågående samspel mellan mig som intervjuare
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och den intervjuade. Där kunde resultatet av intervjun sägas bli en produkt av detta
samspel. Johansson (2005) beskriver att berättelsen skapas av oss båda till en
socialkonstruktion och det sammanföll med min egen inställning till intervjun. Jag var
vidare medveten om att intervjuaren, liksom respondenten, uppfattade situationer utifrån
olika perspektiv. På grund av detta ställde jag följdfrågor under samtliga intervjuer, för att
jag som forskare på så vis skulle kunna förvissa mig om att jag förstod respondenterna i
enighet med deras föresats. Jag var som forskare medveten om de maktskillnader som
finns mellan respondent och intervjuare. Denna maktaspekt har emellertid inte diskuterats
med respondenterna. Min mening var istället att så långt som möjligt sträva efter att jämna
ut dessa maktskillnader bland annat genom att jag anpassade mitt språk efter
respondenternas språk. I ytterligare en ansats att utjämna maktskillnaderna genomfördes
intervjuerna på den intervjuades egen arbetsplats. Min avsikt med det var att få den
intervjuade att känna sig bekvämare i intervjusituationen.

4.5 Bearbetning
I detta avsnitt övergår jag till att beskriva hur jag har bearbetat intervjuerna. Inom
forskningen finns det olika varianter av hur insamlade data kan analyseras. Efter
intervjuerna på diktafon skrev jag ner dem i direkt anslutning till intervjun. Inspelningen
skrevs ner ordagrant och den utskrivna texten blev det material som jag hade med i resultat
och i analys. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att intervjuerna ska ses som ett levande
samtal och att utskrifterna är redskapet för tydningen av det som sagts under intervjun. Ett
annat syfte med att skriva ut intervjuerna själv var att jag insåg att jag kunde lära mig
mycket av det, dels för att jag fick lyssna på det som sades igen, dels inför bearbetningen.
Jag använde samma förfaringssätt under utskriften av alla sex intervjuerna. Jag valde att
hålla ett narrativt förhållningssätt till intervjuanalysen och gick tillbaka till den historia
som ursprungligen berättades av intervjupersonerna. Jag angav respondenterna som P1, P2,
P3, P4, P5, SP6 för att beakta anonymiteten och jag gav dem fingerade namn för att det
fungerade bättre att använda namnen i berättelserna. Det material jag utgick ifrån var:
-

-

-

Fältanteckningar från sex tillfällen, i samband med det första besöket hos
pedagogerna, i samband med intervjuerna samt vid återbesöket, då respondenterna
fick läsa de utskrivna intervjuerna.
Sex inspelade intervjuer med fem förskollärare/pedagoger och en specialpedagog.
Varje intervju varade mellan 30-75 minuter, beroende på hur mycket var och en
hade att berätta.
Dessa intervjuer skrevs ut ordagrant, i samma form men med olika sidantal,
beroende på hur mycket pedagogen hade att berätta, om 12-20 sidor vardera.
Tabell över svaren i kortfattad form, 8 sidor.
Loggbok förd under hela studien med anteckningar som jag hade nytta av på många
olika sätt.

58

Detta material bearbetade jag på följande sätt. Fältanteckningarna skrev jag ner efter varje
besök på de olika förskolorna, för att få en bild av hur portfolion var synlig på förskolan
och om det verkade stämma överrens med det som pedagogerna berättat om. Intervjuerna
skrev jag ner ordagrant från muntlig dialog till skriftlig text, i direkt anslutning efter
intervjun, alltså samma dag. Jag gjorde ingen sammanfattning eller meningskoncentrering
(Kvale & Brinkmann, 2009) i denna fas eftersom jag ville ha alla intervjuer utskrivna och
klara innan jag satte igång med analysarbetet. Loggboken fanns med under hela studien,
med noteringar kring hur arbetet utvecklades, tankar och reflektioner samt tips och idéer
jag fick under tiden.
Redan innan jag gjorde intervjuerna ställde jag mig frågan: Hur analyserar jag vad
intervjupersonerna har berättat för mig för att berika och fördjupa meningen med det?
Kvale och Brinkmann (2009) beskriver det som att intervjuare och de intervjuade har
skapat något tillsammans och att intervjun kan sägas bli ett intersubjektivt företag. Det sker
enligt författarna, när två eller flera personer talar om ett ämne av ömsesidigt intresse. Jag
upptäckte att mina frågor till viss del ledde fram till de synpunkter i ämnet, som
respondenten kom att lägga märke till. Det blev tydligt att jag som intervjuare styrde upp
de narrativ som den intervjuade berättade om, samtidigt som jag gav möjligheter för den
intervjuade att komma med egna initiativ, genom att tankar uppdagades och blev synliga.
Intervjuarens aktiva frågor till och uppföljning av svaren bestämmer delvis intervjuns
förlopp, skriver Kvale och Brinkmann (2009).
Det handlade för mig om att inte ta resultatet av ett socialt samspel som självklart utan
komma ihåg att det grundläggande samspråket och slutprodukten kunde ses som en social
konstruktion (Kvale & Brinkmann, 2009). När jag gjorde utskriften strävade jag efter att
behålla den ursprungliga interaktionen som fanns ansikte mot ansikte i intervjusituationen.
Jag ställde mig frågan: Hur fortsätter jag dialogen med den text som jag har skapat
tillsammans med intervjupersonen? (Kvale & Brinkmann, 2009). Johansson (2005) skriver
att transkriptionen kan sägas bli den första delen i skapandet av den vetenskapliga texten.
Detta ställde krav på mig att inse att jag var någon som gav uttryck åt andra personers
tolkningar. Frågan kring hur jag framställde dessa tolkningar blev då aktuell. I redigeringen
följde jag rådet som Kvale och Brinkmann (2009) angav, nämligen för att göra rättvisa åt
intervjupersonerna kan en möjlig riktlinje vara att föreställa sig hur de själva hade velat
formulera sig i skrift.
Det första steget i tolkningsarbetet var att återskapa det jag varit med om under
intervjuerna och vid skrivandet av fältanteckningarna. Jag lyssnade på inspelningarna om
och om igen. Jag som forskare analyserade vad intervjupersonen menade att berätta och det
medförde att jag blev en berättare (Johansson, 2005). Kvale och Brinkmann (2009) visar
på att analysera betyder att särskilja något i delar eller element. För att få en tydligare bild
av teman i de narrativ som jag hade framför mig använde jag mig av olika färgpennor,
strök under tills jag såg mönster och kunde kategorisera de svar jag fått. Jag skrev även in

59

svaren i en tabell och fick ytterligare en bild av svaren. Jag letade efter likheter och
skillnader, intriger och vändpunkter samt svar som var överraskande och intressanta sett ur
mitt syfte för studien. I analysen var jag intresserad av vissa framträdande tankemönster,
återkommande begrepp och annat som kunde bidra till en djupare förståelse i pedagogernas
synsätt kring portfolioarbetet på förskolan. Jag läste igenom materialet igen och gjorde en
slags karta över de begrepp som framträdde. Jag kunde se vissa teman växa fram och som
var mer relevanta till mitt syfte och vilka som var sidospår.
Vändpunkter och intriger användes som analysverktyg, vilket enligt Johansson (2005)
föreslås som varianter vid narrativ analys. Vändpunkter beskrevs som avgörande händelser
i en människas liv. Intriger tolkades enligt Johansson (2005) som en slags ordnad princip,
som gav mening till berättelsens olika delar. Intriger kan också ses som en struktur, vilken
fogar samman berättelsen till en helhet. Jag funderade ett tag på om jag skulle kombinera
dessa två analysverktyg med ytterligare något verktyg, men jag kom långt om länge fram
till att vändpunkter och intriger var så pass heltäckande att ytterligare verktyg kändes
onödiga. Jag har utifrån dessa förhållningssätt bearbetat utskrifterna och jämfört dem med
varandra för att söka efter likheter och skillnader samt om det framkom något
överraskande och intressant. I analysen av pedagogernas narrativ upptäckte jag att teman
framträdde som tydliga mönster i de intervjuades berättelser. Med anledning av detta
skapade jag rubriker efter teman.
Med ett narrativt förhållningssätt gick jag alltså tillbaka till den ursprungliga historien som
redovisades och sökte efter mönster. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en narrativ
syn på intervjuforskning ger en helhet åt den ursprungliga forskningssituationen, analysen
och slutrapporten. Författarna beskriver sex steg för analys av intervjuer och jag beaktade
de fem första stegen (Figur 4.1, s. 61). I det tredje steget gick jag som intervjuare inte lika
djupt in i alla respondenters tolkningar. Det hade varit ohållbart att djupare analysera alla
tolkningar men jag förtydligade i de teman där det var relevant. Det sjätte steget kunde inte
äga rum på grund av att tiden inte tillät det under denna studie. Jag började med steg ett
och kom att pröva olika metoder för att få fram mening och problematisera mina
frågeställningar.
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Steg
1

2

3

4

5

6

• Intervjupersonen beskrev sin livsvärld, berättade vad hon upplevde,
kände och gjorde i förhållande till ett ämne.
• Ingen tolkning eller förklaring gjordes här.
• Intervjupersonen kunde upptäcka nya förhållanden och se nya innebörder.
• Den intervjuade berättade om vad hon upplevde och gjorde, på basis
av sina spontana beskrivningar, utan hjälp av intervjuarens tolkning.
• Intervjuaren koncentrerade och tolkade meningen i det som
intervjupersonen sa och sände tillbaka meningen. Då hade
intervjupersonen möjlighet att svara.
• Processen fortsatte tills det konstaterades att intervjupersonen bara hade
en tolkning kvar eller en mängd olika uppfattningar om ett tema.
Detta medförde i sin tur en tolkning med möjlighet att dels direkt bekräfta
eller visa intervjuarens tolkningar, dels justera tolkningen.
• Den inspelade intervjun tolkades av intervjuaren.
Intervjun strukturerades upp, för analys genom utskrift.
• Under utskriften utvecklades innebörder i intervjun, både de
intervjuades och intervjuarens egen uppfattning kunde klarläggas.
Likheter och skillnader blev synliga inom ämnet.
Genom återkoppling kunde det bli en viss självkorrigering av materialet.
• Ett nytt möte kom till stånd, där forskaren gav tillbaka sin tolkning av
intervjupersonens svar – en så kallad deltagarvalidering.
• Utvidga beskrivningen och tolkningen i en fortsättning till att även
omfatta handlandet, där intervjupersonen började handla utifrån de nya
insikter hon vunnit under intervjun.

Figur 4.1 Intervjuanalysens sex steg. Källa: Tablå 11.1. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 211).
I själva tolkningsprocessen av materialet inspirerades jag av den hermeneutiska
tolkningsansatsen, vilken beskrivs enligt Kvale och Brinkmann (2007) med hjälp av sju
principer. Den första principen handlade om den hermeneutiska cirkeln som innebar att
forskaren ständigt växlar mellan delar och helhet i intervjutexten för att på så vis uppnå
den djupare förståelsen. Princip nummer två handlade om att avsluta sin tolkning när man
kommit fram till en god gestalt, ett inre sammanhang i texten. Tredje principen betydde att
forskaren försöker sig på deltolkningar mot innebörden av texten som helhet. Vid
intervjuanalys prövas och jämförs då tolkningar av respondenters enskilda uttalanden med
en helhetstolkning av intervjun och med eventuell tilläggsinformation från de intervjuade
personerna. För den fjärde principen framställdes betydelsen av att fördjupa och bredda
den autonoma meningen i intervjupersonens uttalanden. Med detta avses att texten ska
förstås utifrån sin egen referensram. Princip nummer fem uttryckte att forskaren ska ha
kunskap om textens tema, detta betydde då att insikt om temat är nödvändigt för att kunna
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uppfatta nyanserna. Den sjätte principen talade om att ingen förutsättningslös tolkning av
en text egentligen är möjlig. Det beskrevs som en medvetenhet om förutsättningarna. Det
betydde i sin tur att forskaren behövde vara medveten om sin förförståelse och dess
påverkan på tolkningen. Jag insåg redan tidigt att detta passade för min intervju och de
följde med som en slags bakgrundstanke under hela processen. Avslutningsvis återgav den
sjunde principen att varje tolkning medför förnyelse och kreativitet. Tolkningen gick
därmed utöver det omedelbart givna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 226). Jag använde mig
även av de fältanteckningar som jag noterade efter intervjuerna. Jag övergår härmed från
beskrivningen av undersökningens metod och tillvägagångssätt till reliabilitet, validitet och
etiska överväganden.

4.6 Tillförlitlighet
4.6.1 Reliabilitet
Jag valde att intervjua respondenter med erfarenheter av portfolioarbete, för att på så sätt få
en bild av vad ämnet innebär. Eftersom respondenterna hade varit med om flera olika
situationer och sammanhang i portfolioarbetet bidrog det till att öka tillförlitligheten
(reliabiliteten) kring vad de hade att berätta. Det ledde till att min studie fick högre
trovärdighet än om de intervjuade inte hade haft någon erfarenhet alls inom området. Jag
intervjuade pedagoger på två olika förskolor (A och B) och en specialpedagog som
arbetade i tre andra förskolor (C, D, F) i en kommun, för att det skulle bli högre
tillförlitlighet i och med att jag hade fler oberoende datainsamlingar. Bell (2006) anser att
den metod som används för insamling av information alltid måste granskas kritiskt, för att
kunna avgöra hur tillförlitlig informationen är som kommit fram. Patel och Davidsson
(2003) menar att ett sätt att garantera reliabiliteten är att använda bandspelare vid
intervjuerna. Under de inspelningar som gjordes med diktafon blev verkligheten lagrad,
vilket medförde att jag kunde lyssna på den om och om igen. Det gav i sin tur en högre
tillförlitlighet i att jag uppfattade saker och ting på ett riktigt sätt.
Från muntligt samtal till skrift blir texterna konstruktioner och för att få god reliabilitet
behövs det, enligt Kvale och Brinkmann (2009), att två personer oberoende av varandra
skriver ut samma avsnitt av en inspelad intervju och sedan antecknar de ord som skiljer sig
mellan de två utskrifterna, för att få en kvantifierad reliabilitetskontroll. Jag var medveten
om att utskriften av intervjuerna blev en tolkning, där olika stilar kunde användas beroende
på vilken som gjorde utskriften men jag hade inte möjlighet att få en person till att skriva
ut intervjuerna så vi kunde jämföra och tolka. Detta berodde på tidsbegränsning, både för
mig för och de personer som jag frågade.
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4.6.1 Validitet
För att pröva en undersöknings validitet (trovärdighet) behöver forskaren kontrollera om
det som skulle mätas verkligen blev mätt, skrev Patel och Davidsson (2003) och ställde
frågan; Har forskaren uppfattat intervjupersonernas upplevelser, kunskap och narrativ på
”rätt sätt”. Med anledning av detta transkriberades intervjuerna ordagrant av mig och
därefter granskades och korrigerades de av samtliga respondenter, var och en för sig.
Vidare fick en av intervjupersonerna granska det färdigskrivna resultatet av hennes
intervju. Detta gjordes med hänsyn till personen i fråga, då jag ansåg att delar av hennes
narrativ var av en känslig natur. Vederbörande var nöjd med utformningen och innehållet i
stort, varvid enbart små korrigeringar av ord gjordes. Jag anser att genom att
respondenterna fick möjlighet att granska och korrigera materialet bidrog det till att höja
undersökningens validitetsvärde. Samtidigt kunde jag som forskare visa respekt för
pedagogerna som medverkade i undersökningen. För att ytterligare öka trovärdigheten i
undersökningen har resultaten, som lagts fram illustrerats med stöd av citat från
intervjupersonerna i fråga.
Denscombe (2000) skrev om validitet och menade att det innebär att betrakta att både data
och metoder är på riktigt. Att veta vad som undersöktes handlade om överrensstämmelsen
mellan vad en forskare säger att hon undersöker och vad som faktiskt undersökts (Patel &
Davidsson, 2003). Validiteten står för att jag genom valt instrument, i mitt fall
intervjuguiden, fick fram det jag ville undersöka. Jag prövade mitt instrument genom en
pilotundersökning. Patel och Davidsson (2003) förde fram att ett sätt att undersöka
validiteten är att låta någon utomstående säkerställa validiteten och det bästa är om det görs
av någon som är väl insatt i problemområdet. Jag har under arbetet med detta
examensarbete fått det granskat med jämna mellanrum av min handledare. Det gjordes
även med intervjuguiden (Bil. C) innan jag skickade ut den till respondenterna. Detta för
att öka validiteten.
I denna undersökning finns sex respondenter representerade och det är deras personliga
uppfattningar om ämnet som kommit fram. Intervjuerna avrundades varje gång med en
fråga, om det fanns något de ville tillägga till undersökningen som inte tagits upp under
intervjun. Jag som forskare strävade hela tiden efter att se till att de forskningsdata som
kom fram speglade verkligheten. Jag avgjorde att de täckte de angelägnaste frågorna.
Denscombe (2000) skriver att forskningsmetoderna inriktar sig gällande validiteten på
frågan: Mäter vi begreppets lämpliga indikatorer och får vi exakt resultat? Inget
datamaterial blir opåverkat av forskarens närvaro men genom att låta samtalen under
studiens gång få en mer framträdande position, blev det möjligt att studera saker på ett
annat sätt och ur olika synvinklar. Jag hade inte möjlighet att genomföra fler intervjuer
eller använda mig av triangulering. Denna studie kan därför sägas ge en avgränsad bild av
portfoliometodiken i förskolan, med perspektiv på specialpedagogik, där jag inte hade
möjligheter att generalisera resultatet helt och hållet.
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4.7 Etiska överväganden
I undersökningen har etiska aspekter beaktats utifrån de regler som finns utarbetade av
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) De forskningsetiska
principerna beskriver vad som gäller för etiska överväganden i forskning. Det finns fyra
huvudkrav utarbetade av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet med syfte att
skydda den enskilda individen som deltar i forskning: Informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002).
Denscombe (2000) skriver att nyckelbeslut måste tas när forskningen inleds och det gjorde
jag. Jag sände ut ett missivbrev (Bil. B) till respondenterna innan intervjuerna. I brevet stod
det om frivilligheten att delta i intervjun, att informationen skulle behandlas med sekretess
och enbart användas i denna studie. Likaså informerade jag om rättigheten att när som
helst kunna avbryta sin medverkan och om rätten att vara anonym. Jag talade i direkt
anslutning till intervjuerna om syftet med min undersökning, tillvägagångssättet och dess
användningsområde för informanterna. Jag var återigen tydlig med att deltagandet var
frivilligt och anonymt samt att informationen skulle behandlas konfidentiellt för
informanterna (Bil. A).
Jag strävade efter att som intervjuare värna om de intervjuades integritet. Under de
semistrukturerade intervjuerna bemödade jag mig om att hålla fokus på öppna frågor och
ställde frågorna på ett så neutralt sätt som möjligt. När jag sedan skrev ner intervjuerna, så
fingerade jag namn för att skydda de involverades identitet och intressen.
Avidentifieringen skedde genom att byta namn på pedagogerna/förskolorna samt utelämna
faktorer som på ett eller annat sätt kunnat leda till identifikation utan att för den skull
minska på trovärdigheten i undersökningen.
Jag betraktade även maktaspekten, som finns med i kvalitativa forskningsintervjuer. Jag
var medveten om den känslighet som det innebar att enbart ha med en specialpedagog och
diskuterade med henne hur vi skulle göra. Jag tänkte på det som Kvale och Brinkmann
(2009) skriver, nämligen vikten av att tänka på etiska dilemman som kan uppstå och att
forskaren ska ta hand om den kunskap som produceras på ett ansvarsfullt sätt. Enligt de
forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ska
forskaren i sitt val av metod ta hänsyn till hur forskningspersonen kan påverkas fysiskt
eller psykiskt av undersökningen. När det gällde mina egna reflektioner med anledning av
de regler som finns om forskningsetik, ansåg jag att det var av yttersta vikt att varje
forskare tar sitt ansvar gentemot samhället och sina medmänniskor. Forskning ska utan
prut bedrivas med hänsyn för människovärdet men även kunna leda till en utveckling av
samhället. Jag bör därför som forskare, alltid väga undersökningens nytta mot de
eventuella negativa följder som kan uppstå. Det var också väsentligt att tänka på att
forskning inte enbart påverkar de människor som deltar i en undersökning utan kan få
konsekvenser för människor som står utanför själva forskningsprocessen.
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5 RESULTAT
5.1 Inledning i resultatdelen
I resultaten av undersökningen redovisar jag inledningsvis respondenternas bakgrund,
deras första kontakt med portfolio och hur de såg på portfolioarbetet. Därefter tar
redovisningen av resultaten sin utgångspunkt utifrån studiens syfte och frågeställningar i
problemformuleringen. Resultaten visar vad som framkom under intervjuerna och
respondenterna benämns med fingerade namn. P står för pedagog (förskollärare) och SP
för specialpedagog.
P1
Elina
Förskola
A och B
Arbetat som
förskollärare
1 år
Portfolion,
som grund för
förskolans
inriktning.
Arbetat med
portfolio i
2,5 år

P2
Lotten
Förskola A

P3
Ulla
Förskola B

P4
Disa
Förskola A

Arbetat som
förskollärare
7 år
Portfolio,
som vi satsar
lite mer på.

Arbetat som
förskollärare
11,5 år
Miljö & Natur,
som vi satsar
mer på.

Arbetat som
förskollärare
16 år
Portfolio är vår
profil.

Arbetat med
portfolio i
4,5 år

Arbetat med
portfolio i 10 år

Arbetat med
portfolio i 6 år

P5
Alice
Förskola A
Arbetat som
förskollärare
20 år
Förskolans
signum är port
folio, inget
speciellt.
Arbetat med
portfolio i
10 år

SP6
Tova
Förskola
C, D, F
Arbetat som
förskollärare
17 år
Ingen särskild
inriktning på de
tre förskolorna.
Arbetat med
portfolio i 5 år

Figur 5.1 Figuren illustrerar pedagogerna och specialpedagogens bakgrund.
Första raden i figuren betecknar de fem pedagogerna (P1-5) och specialpedagogen (SP6).
Andra raden beskriver informanternas fingerade namn. Tredje raden visar förskolorna A-F,
vilka är informanternas respektive arbetsplats. Fjärde raden tar upp de antal år som
informanterna var för sig, har arbetet som förskollärare. Femte raden ger upplysning kring
vad informanterna säger om förskolornas inriktning/profil. Sjätte raden visar hur många år
informanterna har arbetat med portfolio.
Alla intervjuade hade avlagt förskollärarexamen och arbetat som förskollärare mellan 1-20
år. Specialpedagogen hade arbetat i sitt uppdrag under 1,5 år. Jag har i undersökningen valt
att kalla förskolorna A och B, där de fem pedagogerna arbetar. C, D, F kallar jag
förskolorna där specialpedagogen har sitt uppdrag. Samtliga förskolor ligger i en mindre
kommun.
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Syftet med rapporten är att med perspektiv på specialpedagogik vinna kunskap om hur
portfoliometodiken används på förskolor i en mindre kommun samt belysa
specialpedagogens roll. Syftet preciseras utifrån följande frågor:
o
o
o
o

På vilket sätt påverkar och utvecklar portfolion enligt pedagogerna, det enskilda
barnet och förskolans verksamhet?
På vilka sätt används portfolio som ett underlag till pedagogernas egen reflektion
kring sin verksamhet och sitt förhållningssätt?
Vilka möjligheter och hinder menar pedagogerna att det finns i arbetet med
portfolio?
Vilken roll kan specialpedagogen ha i arbetet med portfolio och hur kan
portfolion användas som ett specialpedagogiskt redskap?

Jag tog fasta på de berättelser som pedagogerna uttryckte i intervjuerna och för att öka
trovärdigheten samt få en mer levande resultatdel har varje del berikats med citat från
pedagogerna själva. Till citaten har kursiv stil använts. Jag övergår härmed till en
presentation av förskolorna samt pedagogerna, som ingår i studien.

5.2 Bakgrund
5.2.1 Kort presentation av förskolorna i studien
Förskola A hade fyra avdelningar. Två avdelningar var småbarnsavdelningar med barn i
åldrarna 1-3 år, 15 inskrivna barn per avdelning. Två avdelningar var syskonavdelningar
med barn i åldrarna 3,5 – 6 år, 23 barn inskrivna per avdelning. Förskola B var en
avdelningsförskola med barn i åldrarna 1-5 år, 18 inskrivna barn. Dessa två förskolor har
en förskolechef, som var delaktig i genomförandet av portfolio men det var inte hon som
introducerade metoden. Specialpedagogen hade tre förskolor C, D, och F som sitt
arbetsfält. Det låg inom ett annat område på orten än de andra två förskolorna och hade
därför andra förskolechefer. De hade ingen direkt koppling till varandra men ligger i
samma kommun och arbetar med portfoliometodiken.

5.2.2 Presentation av pedagogerna och specialpedagogen i studien
P1 - Elina
Elina tjänstgjorde på en avdelning med barn 1-2 år och på en avdelning med barn i åldrarna
1-5 år i förskolorna A och B. Elina beskrev att de båda förskolorna hörde ihop och att
portfolion låg till grund för förskolornas inriktning. Det var när Elina jobbade som vikarie
på dessa förskolor för några år sedan, som hon också började arbeta med portfolio.
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De arbetade med portfolio och då fick jag också göra det utan att egentligen veta
varför jag gjorde det. Mmm, jag förstod inte meningen med det, så det var min första
reaktion. Jag gjorde det jag skulle.
Elina skildrade att portfolioarbetet i början innebar att barnen skulle klippa en rund cirkel,
hoppa på ett ben och göra en del förutbestämda saker och att hennes uppgift då var att
kolla upp att barnen kunde göra det. Hennes första reaktion blev väldigt negativ. Elina
berättade att portfolioarbetet hade ändrats till sin karaktär när förskolan hade kommit på att
de testade på barnen. ”Det var ju inte riktigt det som portfolion var ute efter”, noterade
Elina och beskrev att hon själv också reviderat sin syn och sitt arbetssätt med portfolio.
Samtidigt påpekade hon att portfolio som arbetssätt hade delgivits henne och att hon inte
har haft något val. Elina följde helt enkelt förskolans tanke utan att för den skull ha varit
med när portfolio introducerades.
Förskolan har bestämt att de ska jobba med det och då gör jag det. Men min
inställning till portfolio har ju blivit lite annorlunda sen jag läste till förskollärare.
Dels sen jag läste, dels så har dom ändrat portfolion sedan jag läste. Dom använder
ju inte längre det här att klippa efter linjer eller kunna färgerna utan dom jobbar ju på
annat sätt nu.
Elina tog upp att den utbildning hon fått kring portfolio på förskola A och B, bestod i
diskussionstillfällen under en termin. Diskussionerna handlade då om hur pedagogerna på
förskolorna skulle arbeta med portfolio, vad som skulle finnas med och läggas i den. Elina
fick ut papper kring portfolio, som arbetades fram när förskolorna började med portfolio.
P2 - Lotten
Lotten började jobba direkt efter sin examen, först ett halvår på syskonavdelning och sedan
övergick hon till att arbeta på en småbarnsavdelning på förskola A. Där jobbade hon nu.
Lotten kom i kontakt med portfolio, när hon började vikariera på förskola A. Lotten
beskrev att både förskola A och B hörde ihop och hade inriktningen portfolio. Lotten fick
så småningom ta över arbetet med portfolio från en pedagog som skulle vara föräldraledig.
Lottens svar på hur hon upplevde första kontakten med portfolio var:
Usch! Mycket! (skratt) För det var väldigt omständigt om vi jämför som vi jobbar nu.
Då skulle alla barn ställa upp på ett led och så skulle jag då se när alla barn skulle gå
balansgång och så skulle man fotografera. Det var liksom lite negativt.
Lotten förklarade att hon inte själv hade valt att jobba med portfolio utan ”det hade kommit
på köpet”. Hon var inte med och introducerade portfolion men pedagogerna på förskola A
hade visat hur det skulle göras. Lotten sa att hon själv varit på andra förskolor och förläst
hur de jobbar med portfolio. Lotten betonade att portfolio innebar ett bra sätt att jobba på
och att det fungerade bra för henne i alla fall.
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P3 - Ulla
Ulla menade att förskola B:s speciella inriktning inte var portfolio. Ullas första kontakt
med portfolio var när hon beordrades att gå på en föreläsning om portfolio för nio år sedan.
Hon beskrev det så här:
Jag kan inte säga någonting då för jag blev bara ålagd att gå på föreläsning och det
var ingen tanke bakom vad vi skulle använda det till.
Förskola B startade arbetet med portfolio någon gång under våren 2003. Den enda
information Ulla fick om portfolio var den föreläsning, som hon berättade ägde rum 2001.
Ulla menade att om hon skulle komma till en annan förskola, som inte arbetade med
portfolio, så skulle hon först arbeta ett år och känna efter om hon saknade portfolio. Om
hon då gjorde det så skulle hon informera de andra i arbetslaget om portfolio som
arbetssätt och sedan tillsammans med dem bestämma hur de skulle göra. Ulla skildrade hur
hon mer eller mindre kände sig tvingad att arbeta med portfolio och att det varit
annorlunda om de hade fått förfrågan och själva fått välja hur de skulle börjat. Ulla sa:
Om vi hade fått starta upp genom att tänka över vad vi tycker är viktigt med portfolio,
då hade vi nog känt det som positivt. Men vi blev ålagda att det här ska ni göra inom
motoriken, det här ska du göra inom språket och det här ska du göra inom det sociala.
Det här gör du i augusti månad. Vi blev bara tvingade till det och då kan man bara
inte uppleva det som positivt.
Ulla menade att när de skulle börja med portfolio, så fick de särskilda anvisningar hur de
skulle göra. Ulla beskrev att förskola B blev ålagda göra likadant som förskola A och det
bestämdes centralt av förskolechefen. Ulla tog upp att de inte längre arbetade med portfolio
som de gjorde i inledningsskedet och menade att pedagogerna numera hade tagit bort det
som förut skulle göras varje månad. Hon sa:
Idag har vi en helt annan öppenhet och vi ser när barnen utvecklas inom något
område, så dokumenterar vi det och sätter in det i barnets portfolio. Vi ligger på en
helt annan nivå idag än vi gjorde innan.
Ulla var noga med att poängtera att det inte var samma krav idag och att förskola B hade
lagt sig på en ”lägre nivå”, där pedagogerna tog med det som de tyckte var bra för barnet i
portfolion.
P 4 - Disa
Disa arbetade på förskola A med 3-6 åringar. Disa såg förskola A och B i ett sammanhang
samt att de hade portfolio som sin speciella inriktning. Disa kom i kontakt med portfolio
när hon jobbade i 0-1 verksamheten (6-7 åringar i skolan), som fanns i anslutning till
förskola A för några år sedan. Hon deltog då i en introduktionsdag, genom att förskola A
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hade börjat jobba med den nya läroplanen LpFö98 och kopplade det arbetet till portfolio.
Rektorn hade varit på en föreläsning om portfolio och berättade om det. Disa skildrade att
hon hade läst på lite om portfolio och fått sin egen bild av vad portfolio var och hur det
skulle fungera. När pedagogerna satt och bestämde syftet, så tyckte Disa att det inte blev
riktigt som hon hade förstått det. Disa sa att det bestämdes till tre områden från början i
portfolion och att pedagogerna satt och spaltade upp vad som skulle ingå. Hon beskrev att
pedagogerna t ex i fick tänka på hur teckningsutvecklingen skulle vara för barnet och vilka
grundrörelser i motorik de skulle titta på. Sedan skrevs allt inom varje område ned och
pedagogerna hade ett rutsystem att fylla i. På så sätt avgjordes vad som skulle vara med i
portfolion och vad barnen skulle få göra. Disa beskrev att hon var lite snopen och tänkte:
Men varför bestämde vi det?
Disa sa att det inte hade varit hennes bild av portfolio men att alla andra verkade rörande
överrens:
Ja, vi bestämde det så att detta ska vara med och sedan fick vi gå ut på avdelningarna
och göra det själv med våra ansvarsbarn. Ja, för vi delade upp att vi hade
ansvarsbarn. Sen var vi väldigt noga med hur det skulle se ut. Vi skulle ha det i en
pärm, bestämde vi istället för en mapp. Den skulle vara väldigt tålig så att barnen
skulle kunna hantera den. Barnet skulle äga pärmen och det där hade vi tänkt på.
Disa beskrev att portfolioarbetet var väl genomtänkt i starten. Pedagogerna skulle göra
vissa saker på tisdagar vid en viss tid, för att verkligen få portfolion gjord. Pedagogerna på
förskola A satt med barnet på ett speciellt sätt, med ett visst papper och penna samt i ett
särskilt arbetsrum dit de gick och jobbade med enskilt barnen. Där fanns ett speciellt skåp,
för portfoliomaterialet. Disa beskrev hur de arbetade på med portfolio under årens lopp och
hur de på förskola A ändrade arbetssättet efter hand. Disa skildrade hur hon upplevde att
det hade skett en utveckling hos pedagogerna och henne själv:
Helt plötsligt upptäckte vi att barnen vann ju på detta. Att dom i en stor barngrupp
fick gå undan med en pedagog. Dom älskade att jobba. – ´Ska vi inte jobba, ska vi inte
jobba´, sa barnen.
Disa visade att pedagogerna jobbade fram portfolion genom ”försök och misslyckandemetoden”. Disa beskrev hur de skapade en modell och hur de föreläste på andra förskolor
om det. Disa ansåg att barnen fick vara med och reflektera i portfolioarbetet. På så vis gick
det några år. Pedagogerna på förskola A började känna att de ville göra om portfolioarbetet
kring 2003. I arbetslaget och under arbetslagsträffar träffades pedagogerna därefter för att
förändra portfolion och arbetet med den. Pedagogerna ville inte längre ”ta ut” barnen utan
istället se när barnen lärde sig i verksamheten. Nya rubriker skapades i portfoliopärmen.
Disa beskrev att det inte var lätt att släppa det ”gamla” sättet, där pedagogerna visste precis
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vad de skulle göra trots att det innebar att alla portfolios såg precis likadana ut. Disa
menade att barnen såklart ändå kunde olika saker i verkligheten:
Alla hade stått på ett ben, alla hade gått balansgång, alla hade ritat en gubbe i
oktober och mars. Någon ritade ett hus och vi hade ritat gubbar i många år.
Språkutvecklingen gjorde vi så här – man kan skratta åt det nu men jag tror det var en
bra struktur för att komma in i tänket. Det tror jag kan vara ett problem när man inte
har varit med från början. Se stegen som man hade gjort och se processen och få
förståelsen. Ja, så här var det då. Detta utmynnade i detta. Så här är det nu och jag
vill göra så här istället.
Disa menade att när de förde in det förändrade arbetssättet med portfolio i verksamheten
tyckte de att barnen inte längre fick enskild uppmärksamhet. Disa ansåg att om hon kom
till en förskola som inte har portfolio så skulle hon försöka föra in det där. Skälet till det
var, enligt Disa, att dokumentation i förskolan måste ske på något vis. Samtidigt framförde
hon att det skulle kunna se olika ut. Disa berättade om att pedagogerna skulle kunna
dokumentera verksamheten utifrån en grupprocess men vidhöll att det enskilda barnets
process också måste dokumenteras. Disa ansåg att portfolion kunde vara ett utmärkt
verktyg, beroende på hur man såg på det och vilket innehåll det blev eller hur det
användes.
P 5 - Alice
Alice arbetade på förskola A sedan fyra år tillbaka, med barn mellan 3-6 år. Hon beskrev
att inriktningen på de båda förskolorna var portfolio och att förskolorna egentligen var som
en enhet.
Dom har jobbat med portfolio och det har varit ett signum i många år. Men nu är det
så många som jobbar med portfolio så jag tror inte vi är några udda specialare här.
Men vi har kvar det.
Alice träffade på portfolio för många år sedan i en annan kommun. Hon fanns med i
portfolioarbetet och började i liten skala på den förskola hon arbetade på då. Alice ansåg
att det mer var en vardagsportfolio och hon uppskattade än idag ett par fotografier från sin
egen lekskoletid. Alice upplevde portfolio mer som en ”rolig grej” och att hon varit på en
föreläsning för länge sedan men att hon inte kom ihåg något från den. När Alice sedan
började på förskola A, ”så var det bara att göra portfolion”, sa Alice. Hon menade att det
inte var något nytt för henne, att hon inte valt det själv och att hon hade jobbat med
portfolio på olika sätt under 10 års tid. Alice såg det inte som något negativt då men att hon
hade nu börjat fundera:
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Jag vet inte. Jag tror kanske att det finns andra sätt att jobba på som synliggör barns
utveckling. Vi jobbar mer med det som vi tycker är pedagogisk dokumentation på vår
avdelning. Jag tycker att det är när man är med i lärande processen med barnen.
Alice tyckte att pedagogisk dokumentation passade hennes arbetslag bättre än portfolio
samt såg pedagogisk dokumentation som ett lätt sätt att synliggöra förskolans verksamhet
för föräldrar, pedagoger och barn. Hon berättade att arbetslaget började med pedagogisk
dokumentation förra terminen och att det liksom portfolion tog mycket tid i anspråk. Alice
talade om att de även gjorde portfolion, eftersom det var bestämt att det arbetssättet skulle
det vara på förskolan. Alice påpekade att förskolans pedagoger var inne i en
förändringsprocess. Hon beskrev att från att ha jobbat med att påvisa kring det barnet kan,
hade pedagogerna mer funderingar kring vad barnet hade lärt sig. Hon betonade att det inte
handlade om den ”färdiga lärandeprodukten” i sig utan vägen dit.
Vi är på väg dit idag men vi vet inte riktigt hur vi ska fortsätta.
Alice menade att de som pedagoger var på väg in i en ny fas och då talade hon om sitt eget
arbetslag.
SP 6 - Tova
Tova beskrev sitt nuvarande arbete som specialpedagog, där hon jobbat i 1,5 år.
Specialpedagogtjänsten innebar att hon arbetade för tre förskolor med 40 pedagoger på 11
avdelningar. Barnens ålder var mellan 1-6 år. Tova berättade att hon första gången kom i
kontakt med portfolio när hon arbetade på en barnskola och deltog i ett så kallat ITIS
projekt, där inriktningen var att göra en digital portfolio. Det gjorde henne nyfiken. Tova
menade att hon såg portfolio som intressant, för det var ett sätt att tydliggöra lärande.
Sedan spelar det egentligen ingen roll hur man gör det utan portfolio är en väg. Ja,
det var lite att jag hade dataintresse också och jag ville se om man kunde sammanföra
det på något vis.
Tova var med och introducerade portfolio när hon jobbade i barnskolan. Då läste hon om
portfoliometodiken. När Tova började som specialpedagog var hon med på en föreläsning,
där pedagoger från en annan kommun föreläste och beskrev hur de använde sig av
portfolio. Förskolecheferna hade blivit begeistrade i portfolioarbetssättet, som den andra
kommunen hade och ville att Tova skulle delta i processen med att föra in portfolio på de
tre förskolorna. Det betydde att Tova var med i det inledande utvecklingsarbetet kring
portfolio på de tre förskolorna under våren 2009 och hade tankar om begreppet portfolio.
Jag känner att portfolio är ett slarvigt uttryck för mig. Det beror på vad förskolan
anser att portfolion står för. Det handlar framför allt vad ledningen vill.
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När det hade bestämts att portfoliometodiken var något som pedagogerna ville börja med,
så blev Tova sammankallande i sitt uppdrag som specialpedagog, för de grupper som
skulle diskutera portfoliogenomförandet på de tre förskolorna. Det bildades en
portfoliogrupp på varje förskola, där Tova handledde och fanns med i diskussionerna.
Syftet med införandet av portfolio, var enligt Tova, att förändra kartläggningen som
förekom i kommunen och att byta perspektiv. Tova berättade att portfolio nog betydde
olika för olika pedagoger. Hon pekade på vikten av att stötta pedagogerna.
Jag menar att om pedagogerna kan få vägledning och handledning, så tror jag detta
är vändningen. Annars tror jag att det kommer att vara svårt att byta perspektiv.
Tova beskrev att portfolion behövde vara ”levande”. Hon tog upp att pedagogerna hade
börjat fotografera varje dag, skriva ut från datorn samt tog med sig dokumentationen på sin
planering, för att reflektera och skriva kring den. Det uttalade syftet var att uppmuntra och
titta på att det fanns andra möjligheter. Huvudsyftet var att inspireras av den andra
kommunens sätt att arbeta och visa på att det fanns alternativa arbetsformer.
Sammanfattning. Förskolorna A och B hade haft portfolio under flera år och en variation
av arbetssätt kring portfolion visade sig i pedagogernas beskrivningar. Pedagogernas
bakgrund i portfolio var skiftande, från att ha arbetet med det under kortare tid och helt
enkelt följt förskolans intentioner med portfolioarbetet, till att ha varit med från starten och
följt portfolioarbetets förändring under åren samt varit delaktig i förändringsarbetet kring
portfolio. Förskolorna C, D och F hade introducerat portfolioarbetet för drygt ett år sedan.
SP6 hade dels varit med och introducerat portfolio för några år sedan som förskollärare,
dels medverkade hon under inledningen av portfolio, för något år sedan, på de tre förskolor
där hon hade sitt uppdrag. Samtliga pedagoger hade både positiva och negativa tankar om
portfolio och visade på en bredd av olika uppfattningar.

5.3 Vilket syfte har pedagogerna med portfolion?
Jag frågade vad syftet med portfolio var, för att få en inblick i vad pedagogerna tänkte på
när det hörde begreppet. Efter namnet följer de beskrivningar som pedagogen uttryckte i
frågan.
P 1 - Elina skildrade att portfolion skulle visa vad barnen kan och vad barnen har utvecklat.
Hon menade att det handlar om barns framgångar, där barnen verkligen ska kunna se att de
växer och har lärt sig något nytt. Elina sa:
Det är alltså att se det enskilda barnet. Det är bra. Det synliggör alla barn på
något sätt i förskolan. För det är stora barngrupper och det är ibland svårt att veta
om alla barn fått synas men då är portfolion bra.
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Hon ansåg att det var ett redskap att se hur långt barnet har kommit även om inte allt var
insatt. Hon tog upp att det som inte fanns insatt i pärmen faktiskt sa något om barnet. Elina
tryckte på att det är det som barnet inte kan och som det inte har lärt sig, som inte heller
kommit in i pärmen, som visade att dithän hade inte barnet kommit.
P2 - Lotten menade att syftet var att barnen skulle se sitt lärande men också att portfolion
skulle knytas till läroplanen, som är styrdokumentet för förskolan.
P3 - Ulla ansåg att syftet var att barnet skulle se sin egen utveckling och att pedagogerna
skulle se barnets utveckling.
P 4 - Disa menade att syfte i början var att dokumentera det positiva och att barnet skulle få
göra olika saker individuellt med sin ansvarspedagog, som en slags motvikt i en stor
barngrupp. Disa ansåg att det individuella, själva individualiseringen var betydelsefull.
Andra syften var, enligt Disa, att ha portfolion vid överlämningar, göra det enskilda barnets
lärprocess synlig och att ge uppmärksamhet till varje barn.
P5 - Alice trodde att syftet var att synliggöra barnet och beskrev hur hennes arbetslag var
på gång att synliggöra barnets läroprocess på ett annat sätt. Alice menade att det handlade
om formuleringar, om synen och att få in detta hos barnet:
Hur har du lärt dig? Hur tänkte du här?
Det innebar, enligt Alice, att först få in det i sig själv och sedan ha med det i språket, i
samtalet med barnen samt att det kanske inte var så lätt att försöka förändra alla gånger,
när det var bestämt att pedagogerna skulle jobba med portfolio.
SP6 - Tova sa att det uttalade syftet var att uppmuntra och titta på att det fanns andra
möjligheter att dokumentera kring barn och verksamheten i förskolan. Tova beskrev att
syftet både kom från ledningen och från pedagogerna samt att portfoliometodiken skulle
bidra till att byta perspektiv för förskolorna. Tova menade att det var viktigt att se
portfolion utifrån vad verksamheten erbjöd och därmed inte ha fokus på det enskilda
barnet. Vad Tova hade förstått var huvudsyftet att inspireras av den andra kommunens sätt
att arbeta och visa på att det fanns alternativa arbetsformer.
Sammanfattning. Samtliga fem pedagoger uttryckte att syftet var att synliggöra det
enskilda barnet, för att det skulle se sin egen positiva utveckling. Det framkom att
portfolion skulle knytas till läroplanen, finnas med i samtal med föräldrar och vid
överlämningar. SP6 beskrev att syftet med införandet av portfolio var att byta perspektiv
och utgå från verksamheten och därmed inte ha fokus på det enskilda barnet. Vad SP6 hade
förstått var huvudsyftet att inspireras av den andra kommunens sätt att arbeta och visa på
andra arbetsformer.
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5.4 Hur kan portfolioarbetet påverka och utveckla förskolans
verksamhet?
5.4.1 Vad kan portfolion innehålla?
P1 - Elina menade att det egentligen endast var pedagogen som kunde stoppa det som
portfolion kunde innehålla och att den kunde innehålla vad som helst. Elina sa:
Vi har flikar i barnets pärm. Som det är nu, så är det på prov på förskola B, att bara
ha två flikar. Det är `Jag själv´ och `Jag och mina vänner´ i var sin flik. Under dessa
flikar kan du få in allt, mer eller mindre.
Elina berättade att ansvaret för portfolion har pedagogerna och det är pedagogen som
väljer ut innehållet. Därför kunde portfolion se väldigt olika ut beroende på vilken pedagog
som hade ansvaret för den, förde Elina fram och menade att de hade ganska fria händer
kring vad som skulle sättas in i barnets pärm och hur någonting kom in.
P2 - Lotten berättade att innehållet blev det som pedagogerna valde ut och satte in i varje
barns pärm. Lotten sa att pedagogerna hade ansvarsbarn, vars pärmar var och en av
pedagogerna ansvarade för i samarbete med barnet. Lotten tog upp att de hjälpte varandra.
Lotten hade funderingar kring uppdelningen i pärmen med flikar:
Vi har en pärm med olika flikar som vi sätter in i. Vi försöker dela upp dokumenten
lite men många grejer kommer in i varandra. När barnet skapar kan det vara matte
också.
Några barn var rätt så små men de äldre barnen kunde säga: - `Men Lotten ta ett kort här.
Jag kan detta nu´, menade Lotten. Barnen började bli uppmärksamma att de kunde själva,
tyckte Lotten och beskrev att de yngre barnen tyckte om att sitta och titta i pärmarna men
att det var pedagogerna som såg barnens utveckling.
P3 - Ulla berättade att barnen var indelade i ansvarsbarn och att det var ansvarspedagogen
som hade ansvar för varje barns portfolio, vilken kunde innehålla något som pedagogen
t ex upptäckte av intresse i barnets språkutveckling, där barnet använde sig av längre
meningar eller att barnet i det sociala hade en sammanhängande lek med något annat barn
och de hade flikar.
P4 - Disa sa att pedagogerna hade ansvarsbarn, vilket betydde att pedagogerna tog hand
om sina respektive ansvarsbarns porfolioarbete men även hjälpte varandra så gott det gick.
Disa beskrev att förskolan hade reviderat syftet för innehållet i pärmarna 2009 men att det
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inte var så mycket nytt och att de hade olika antal flikar i portfolion. Pedagogerna på
förskolan hade kommit överrens om att:
Barnen ska känna att de äger sin pärm.
Disa frågade sig vad det innebar att barnen skulle känna att de ägde pärmen.
P5 - Alice berättade att pedagogerna hade ansvarsbarn och att varje ansvarsbarn hade sin
egen portfoliopärm. Alice beskrev att det fanns x antal flikar i varje barns pärm t ex `Jag
rör mig, Jag pratar, motorik, Jag och andra´ samt `Jag och leken´. På Alices avdelning
hade pedagogerna minskat ner det till två flikar: `Jag´ och `Jag och dom andra´, som en
testperiod förra terminen. Alice tog fram att pedagogerna i en aktuell utvärdering hade
konstaterat att pedagogerna kände mindre stress och att barnens färdigheter fanns med i
pärmen trots minskat antal flikar. Alice ansåg att barnen numera var med i större
utsträckning och att det barnet lärde sig blev tydligare, för att pedagogerna blivit mer
lyhörda och hade mer fokus på andra saker än alla flikar.
SP6 - Tova berättade om innehållet, som pärmar med flikar och de hade skapats på alla
avdelningar, dels en pärm för varje barn, dels en utvecklingspärm för avdelningens
verksamhet. Tova förde på tal att förskolorna C, D och F hade bestämt vilka förmågor för
barnet som skulle vara med i pärmen och även innehållet i förmågorna samt att förmågorna
var lika för alla tre förskolor. I pärmarna finns en översikt och flikar som ett slags försets
blad, där bildsekvenserna kunde innehålla olika förmågor och att det kunde bli svårt att
bestämma vilken flik pedagogerna skulle sätta den gjorda dokumentationen under.
Sammanfattning. De fem pedagoger på förskolorna A och B, berättade att portfolion
hanterades olika av olika pedagoger och att de hade bestämt att ansvarpedagogerna skulle
ha huvudansvaret för ett antal ansvarsbarn. Pedagogerna valde ut innehållet och varje barn
hade sin egen pärm, med ett antal flikar. SP6 berättade om innehållet, som pärmar med
flikar och att det hade skapats på alla avdelningar. SP6 förde på tal att förskolorna C, D
och F hade bestämt vissa förmågor för barnet som skulle finnas med i pärmen. De tre
förskolorna hade valt likadana förmågor men rubrikerna skiljde sig åt.

5.4.2. Portfolion som dokumentation
P1 - Elina ansåg att tanken med portfolio var att pedagogerna skulle dokumentera för att
synliggöra det barnet lärde sig och sedan skulle det visas för barnet. Elina tyckte att
dokumentation, där hela barngruppen visades upp var mer givande för hennes egen del,
men inte utifrån barnets. Elina trodde att från det enskilda barnets perspektiv behövdes en
egen dokumentation för att pedagogerna inte skulle missa någon i barngruppen. Elina hade
funderat kring att pedagogen kunde sätta in dokumentation i portfolion utan att ha ett
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engagemang. Elina skildrade att pedagogen kunde ta en bild på barnet, vad barnet gjorde
och skriva ut dokumentationen utan att det blev något mer kring det. Elina tog upp att om
pedagogen var väldigt engagerad, så ville hon/han veta vad som låg bakom vad barnet
gjorde och samtala med barnet samt delge barnet dokumentationen. Elina ansåg att
pedagogerna ”lutade sig tillbaka” mot dokumentationen i portfolion, pratade om det på
olika sätt och att det såg olika ut från avdelning till avdelning.
P2 - Lotten beskrev att pedagogerna fotograferade och dokumenterade i vardagen när de
såg en situation och att pedagogerna hjälptes åt samt att varje barn hade sin egen pärm.
Lotten ansåg vidare att hon hade många egna idéer kring olika sätt att skriva ut, göra själva
utformningen och dokumentationen samt att hon provade sig fram och gärna stöttade sina
kollegor. Lotten skildrade att portfoliodokumentationer med bilder och text sattes upp i
hallen och fanns synlig på väggarna samt att pedagogerna utvecklade verksamheten genom
att samtala om förbättring av portfolion.
P3 - Ulla ansåg att pedagogerna i arbetslaget samarbetade i dokumentationsarbetet med
varje barns pärm, som när hon såg ett barn som höll på att utvecklas i något, då
kommenterade hon det och förde det vidare till de andra pedagogerna. Dokumentationen
valdes ut av pedagogen men Ulla tyckte egentligen att barnen skulle få ta del av
dokumentationsarbetet, vara med och välja ut. Samtidigt påpekade Ulla att det inte gjordes
för pedagogerna kände att, dels var barnen små och kanske inte riktigt kunde se sin egen
utveckling, dels var det tidsbesparande att pedagogerna själv valde ut det. Ulla beskrev att
hon hade en annan tanke om portfoliodokumentationen:
Jag ser det mycket som att det är ett sekreterararbete detta med portfolio. Att printa ut
bilder, att skriva till bilder. Om jag hade behövt sitta med barnet och ha fokus på
barnets utveckling och vad barnet ska lära sig, då hade jag behövt ganska många
timmar till för att kunna göra det.
P4 - Disa ansåg att när portfolioarbetet startade upp var det meningen att barnen skulle få
göra dokumentationen individuellt med sin ansvarspedagog. Skälet till det var, enligt Disa,
att pedagogerna bekymrade sig för att i en stor barngrupp skulle de inte kunna tillgodose
varje barns utveckling, som det står i läroplanen. Disa poängterade att portfolietanken från
början var att förändra ett tänk, sätta igång att dokumentera det positiva och sluta skriva
om problemen. Disa ansåg att det inte var lätt att släppa det gamla arbetssättet, då
pedagogerna hade vetat precis vad, när och hur de skulle göra dokumentationen. Alla
portfolior såg då likadana ut i början, enligt Disa. Hon kunde skratta åt det nu men tyckte
att det hade varit en bra struktur för att komma in i tänket. Disa tog upp att det kunde vara
ett problem för de pedagoger som inte hade varit med från början i portfolioarbetet, att de
inte fick se de olika stegen som gjordes, inte kunde delta i processen och få den förståelse,
som Disa själv hade fått genom åren med portfolioarbetet:
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Ja, så här var det då. Detta utmynnade i detta. Så här är det nu och jag vill göra så
här istället. Eftersom personal byts hela tiden så är vi i olika stadier hela tiden i den
processen. Och det kan vara svårt eftersom vi har hållit på så många år nu. Det är
det svåra – att man på något vis slängs in i det.
Disa skildrade att pedagogerna på förskola A såg portfolioarbetet ur ett
utvecklingspsykologiskt perspektiv i början, vilket innebar att vid vissa åldrar så
utvecklades barnen på ett visst sätt och då skulle barnen kunna vissa förutbestämda saker.
Disa beskrev att pedagogerna dokumenterade på det sättet för att de helt klart hade den
synen då. Disa berättade också att pärmarna först inte hade några rubriker och att det blev
rörigt. Disa beskrev hur förskola A och B började förändra portfoliodokumentationen för
några år sedan, vilket innebar att pedagogerna skulle betrakta barnen i verksamheten, se
barnets lärande och att nya rubriker skapades i portfolion. Disa beskrev hur grupprocesser
kring vad som hände numera dokumenterades på förskola A och vad barnen sa men att
pedagogerna inte alltid kom åt att ge det enskilda barnets lärande uppmärksamhet. Disa
trodde att en kombination behövdes göras, där pedagogerna skulle dokumentera
verksamheten utifrån en grupprocess men att även det enskilda barnets process behövde
dokumenteras.
P5 - Alice menade att pedagogerna inte hade tid att hjälpa varandra med
portfoliodokumentationen, för det var för många ansvarsbarn för varje pedagog. Alice tog
åter upp att pedagogerna på hennes avdelning hade provat en annan form av
dokumentation, nämligen pedagogisk dokumentation, som hon tyckte ägde rum när
pedagogerna deltog med barnen i lärandeprocessen. Alice menade att det inträffade t ex
under experimenterande, då barnen fick reflektera och berätta hur de tänkte om en
händelse. Alice sa att pedagogerna ställde frågor till barnen, som t ex `Vad är det? Vad tror
ni händer? Kommer det att ske någon förändring? Varför blev det så?´ och hur barnen
tillsammans kom fram till olika saker. Alice beskrev att pedagogerna memorerade vad
barnen sagt, skrev ned det och satte upp dokumentationen i hallen.
SP6 - Tova sa att meningen med införandet att portfolio var att finna andra möjligheter att
dokumentera på, att byta perspektiv från individ- till relationsperspektiv och utgå från
verksamheten. Tova sa vidare att det fanns olika mallar i power point, som pedagogerna
kunde använda vid dokumentationen. Det var, enligt Tova, olika rutor för t ex innehållet i
bilden, vem som hade tagit bilden och vad pedagogen hade reflekterat samt om det varit
reflektion på egen hand eller om pedagogerna hade reflekterat tillsammans. Pedagogerna
på förskolorna C, D och F hade gjort mallar till portfoliodokumentation:
Det är olika rutor för t ex ruta för reflektion, ruta för innehåll i bilden, vem har tagit
bilden, har man reflekterat? Har man gjort det själv eller har man reflekterat
tillsammans.

77

Tova förklarade att om man väljer att ta en, två, tre eller fyra bilder så finns det olika
mallar för olika sorters dokumenterande. Tova beskrev att en pedagog som öppnade en
morgon och såg någonting på en helt annan avdelning än där pedagogen jobbade i vanliga
fall, gjorde att hon/han då skulle kunna ta foto på den händelsen och reflektera med en
annan pedagog från den avdelningen senare. Tova såg att pedagogerna efter hand hade
börjat analysera kring dokumentationen, som skapades utifrån bilder av verksamheten och
att diskussionerna hade kommit igång. Tova sa att varje avdelning hade en
utvecklingspärm, i vilken dokumentationen samlades i.

5.4.3 Vilka tekniska verktyg används i portfolioarbetet?
Jag frågade pedagogerna vilka redskap de använde i portfolioarbetet och svaren skrivs i
detta avsnitt i löpande text.
P1 - Elina menade att pedagogerna framför allt använde datorer, papper och teckningar.
P2 - Lotten förde fram att de hade digitalkamera och förhoppningsvis en dator som var
ledig. Pedagogerna på den avdelning där Lotten arbetade hade alltid papper och penna
liggande i alla rummen, så att de lätt kunde notera vad de såg i lekar och liknande
situationer. P3 - Ulla sa att pedagogerna använde digitalkamera, dator och skrivare. P4 Disa tog upp att pedagogerna använde sig av digitalkamera, för att fotografera barnen och
att de skrev i datorn eller för hand samt satte in barnens teckningar och andra dokument
som visade när barnen lärt sig något. P5 - Alice sa att de hade digitalkamera och sedan var
det papper, penna och text samt barnets ord som de nyttjade i portfolioarbetet. SP6 - Tova
tog upp att pedagogerna använde sig av digitalkamera, USB minne och färdiga mallar i
power point.

5.4.4 Samspel, reflektion och lärande
Jag frågade pedagogerna med vilka de samtalade, samspelade och reflekterade kring
barnets portfolio.
P1 - Elina tog upp att pedagog - pedagog diskuterade en del kring vilket innehåll
pedagogerna hade med i barnens portfoliopärmar t ex om det var mycket material, om
tiden det tog att skriva och hur mycket pedagogerna hann med. Elina menade att
pedagogerna ville ha samtal barn – pedagog, där ansvarspedagogen satt ner med barnet och
pratade om när en ny bild skulle sättas in i pärmen och pedagogen kunde inleda med att
säga:
Nu har jag tagit kort på dig och så har jag skrivit så här. Vill du ha det i pärmen och
ska vi sätta in det och så här?
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Elina menade att tiden inte alltid räckte till för detta samtal med barnet. Elina beskrev hur
pedagogerna förut hade avsatt speciell tid för att gå ifrån med barnet och prata kring
portfolion men att det inte var så numera. Portfolion användes, enligt Elina, även i
utvecklingssamtalet för att visa föräldrarna vad barnet hade lärt sig och vad som pågick i
förskolan.
P2 - Lotten beskrev hur pedagogerna satt och diskuterade kring portfolioarbetet med
varandra men även med barnen och att det som fanns i pärmen alltid skulle vara positivt.
Lotten hade upptäckt att barnen själva tog fram pärmen och satt tittade i den, både
ensamma eller tillsammans med något annat barn. Lotten sa att portfoliopärmen lämnades
hem innan föräldrasamtalet, för att föräldrarna skulle ha möjlighet att titta tillsammans med
barnet och få tillfälle till förberedelse. Lotten menade att de hände rätt ofta att föräldrarna
eller barnen ville ta hem portfoliopärmen och att även mor- och farföräldrar kom och
tittade i pärmen, där barnet var den som förevisade sin pärm. Barnen kunde samtala om
och få hjälpa kring portfolioarbetet, även om barnet inte alltid konkret kunde vara med när
bilderna och texterna skrevs ut. Lotten tog upp att pedagogerna hela tiden försökte sporra
barnen.
P3 - Ulla berättade att hon satte sig med barnet och pratade, när bilderna skulle sättas in.
Ulla ställde frågor som:
Vad gör du här? Och vad tyckte du om det?
Ulla tog upp att pedagogerna ibland hade barnen med på utvecklingssamtalet och då fick
barnet själv berätta för sina föräldrar om vad han/hon hade lärt sig för någonting.
Pedagogerna i arbetslaget diskuterade kring portfoliodokumentationen, enligt Ulla, om de
kände att något barn hade utvecklats positivt och det handlade då om barnen hade haft
någon social lek, där pedagogen kunde se både språket och det sociala, alltså det barnen
hade tillsammans
P4 - Disa tog upp att pedagogerna ständigt hade diskussioner kring vad portfolion skulle
innehålla, se ut, utvecklas och att det var bra att pedagogerna hela tiden uppgraderade
portfolion. Dessa samtal skedde inom arbetslaget och mellan avdelningarna, menade Disa.
Disa ansåg att det var stor skillnad mellan de äldre barnen på syskonavdelningen mot de
yngre småbarnen men att det alltid var positiva lärosituationer som sattes in i pärmen. På
syskonavdelningen där Disa jobbade, tittade barnen ofta i sina pärmar, samtalade om
innehållet i portfoliopärmen och pratade med varandra om olika saker. Barnen kom också
för att prata med pedagogerna och sa, enlig Disa, att de ville ha saker som de lärt sig i sin
pärm samt att barnen ville att kort skulle tas. Disa tog upp att portfolion var med i
föräldrasamtalen. Disa beskrev också hur barnet fick ta med sin portfoliopärm vid
överlämningssamtalet till förskoleklassen, visa pärmen för läraren och berätta.
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P5 - Alice berättade att hon samtalade kring portfolion med föräldrar, barn och pedagoger.
Alice sa att hon tog upp positiva lärprocesser och att det sattes in i barnets pärm. Alice
hade inte med barnets portfolio vid överlämnandet till förskoleklassen. Alice tog upp att
pedagogerna hade börjat med pedagogisk dokumentation och barnens upptäckter blev
synliga, när barnet plötsligt hade börjat reflekterat om något och uttryckt sin förundran
över en upptäckt, då blev det även en aha-upplevelse för Alice själv, som hon ville delge
sina kollegor. Alice sa: ”WOW! Det här blev jättebra.”
SP6 - Tova ansåg att portfolion främst togs upp inom arbetslaget, för att det fanns en
förhoppning om att innehållet skulle utveckla verksamheten och pedagogernas sätt att
tänka kring lärandesituationer för alla barn. Tova såg det också som portfolion skulle
komma att bli ett stöd under föräldrasamtal och vid överlämningar. Tova menade att
portfolion skulle skapas för samtal kring miljön, där pedagog – pedagog, pedagog - barn
skulle reflektera tillsammans på olika sätt. Tova menade att det som inträffade när
portfolion infördes var att pedagogerna började samtala sinsemellan, genom att hon drivit
processen via handledning, där samtalen kretsade kring barnen och lärandemiljön, som
blev synlig i dokumentationerna. Samtalen kring barnen som kom till stånd påverkade i sin
tur lärandemiljön, som sågs i bilderna. Tova angav att förskolorna C, D och F snart skulle
ha ett möte där pedagogerna fick berätta för varandra kring erfarenheter från
portfolioarbetet, inspirera varandra och kanske hitta nya, gemensamma vägar.
Sammanfattning. De fem pedagogerna tog upp att pedagog och barn samtalade om det
enskilda barnets portfoliodokumentationer. Samtliga pedagoger förde fram att det var
positiva situationer som skulle tas med, några menade att det var när det hänt något i
barnets utveckling, andra när det uppstod ett lärande hos barnet. Pedagogerna delgav
varandra när det hände något speciellt och samtalade på olika sätt om
portfoliodokumentationen i arbetslagen och mellan förskolorna A och B. Föräldrarna fick
ta del av barnets portfolio. Vid överlämning mellan avdelningarna och till förskoleklassen
fanns portfolion med i olika utsträckning. Flera av pedagogerna berättade om hur viktigt
samtalet med barnet var och visade på frågor som ställdes. SP6 beskrev att förskolorna C,
D och F skulle använda portfoliodokumentationerna främst till att utveckla verksamheten
genom samtal och reflektioner kring dokumenterade processer och att förskolorna
sinsemellan skulle mötas och reflektera kring varandras portfolioarbete.

5.4.5 Vad kan portfolion leda till?
P1 - Elina menade att portfolion var positiv utifrån att det gav svar på var barnet låg i
utvecklingen och att barnet fick synas. Elina ansåg att det i sin tur kunde göra att
pedagogerna fick syn på barns framgångar, där barnen själva också kunde se att de växte
och hade lärt sig något nytt.
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P2 - Lotten ansåg att portfolion ledde till att pedagogerna funderade vidare. Lotten tog upp
ett exempel när hon t ex hade fotograferat kring en situation, så ville hon diskutera med
sina kollegor: ”Hur gör jag sedan”. Dels hur pedagogerna skulle jobba med portfolion,
dels hur de skulle skriva, för att det inte skulle se likadant ut hela tiden. Lotten ansåg också
att portfolion gjorde att pedagogerna försökte möta barnen där de är, genom att de tog foto
på barnen, vilket förde med sig att de peppade barnen: `Du är kanon! Du kan detta´.
P3 - Ulla hade lärt sig att titta på nedslag i barnets utveckling genom portfolion. Ulla
konstaterade att även om hon blev påtvingad portfolion, så hade det lyft vissa grejer för
henne och bidragit till att hon såg barns utveckling på ett annat sätt.
Jag kan nog se med dom där andra ögonen, som jag kanske inte hade innan. Jag kan
nog känna att när man ser att barnen håller på att lära sig något, då tar vi kort för att
stimulera barnet att gå vidare.
Ulla menade att ibland kunde hon sätta sig ner och fördjupa sig men att det inte alltid gick.
P4 - Disa tog upp att portfolioarbetet ledde till att hon hade gjort dokumentationer till sina
kollegor och att de hade gjort till henne. Disa hade tänkt ut en modell som hon ritade upp
(Figur 5.2, s. 101). Modellen visade att portfolion skulle finnas i ett sammanhang, med
styrdokument, arbetsplan och vara kopplad till vardagsarbetet. I portfolion skulle det enligt
Disa, sedan synas vilka mål förskolan hade, hur pedagogerna dokumenterade
verksamheten och utgick från det enskilda barnets läroprocess. Disa sa att när målen hade
tolkats av pedagogerna, så skulle det skrivas ned och sättas in portfoliopärmen. Disa
menade att det kunde visas för föräldrarna under utvecklingssamtalet och leda till att
pedagogerna skulle berätta hur de tänkte att målen betydde utifrån läroplanen.
Här tror vi att detta sker när och titta här, i portfolion har jag satt in dokumentation
på Kalle när han vågar göra detta. Han känner tillit till sin förmåga och då blir det
inte svårt att välja situationer.
Disa beskrev att genom modellen skulle pedagogerna också kunna utvärdera verksamheten
väldigt lätt. Disa tog upp att hon inte riktigt fått gehör för modellen och att det nog berodde
på att pedagogerna i förskolan befann sig i olika processer och tänkte på olika sätt, vilket
ledde till att det inte bara gick att föreslå hur andra pedagoger skulle tänka och göra. Disa
tyckte att det var en bra modell idag, men om fem år kanske hon inte tänkte så här och att
omprövningar skedde hela tiden.
P5 - Alice trodde att portfolion kunde göra att lärandet synliggjordes för barnet. Alice
skildrade att pedagogerna skrev på ett papper, i en liten ruta och hade en bild ibland, när
det hade skett en utveckling hos barnet samt satte in det i pärmen.
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SP6 - Tova hoppades att portfolioarbetet skulle leda till att pedagogerna började tänka på
vad för slags verksamhet som erbjöds på förskolan, där barnen fick lyckas på grund av den
pedagogiska verksamhet som fanns. Tova förtydligade och sa att pedagogerna skulle sluta
med att bedöma barn och istället granska samt utvärdera sin verksamhet.
Sammanfattning. Portfolion ledde, enligt pedagogerna, till diskussioner i arbetslaget för
att vidareutveckla det som skulle sättas in i pärmen men också att de såg på barnens
utveckling och lärande på förändrade sätt. Portfolion bidrog därmed till att synliggöra
barns framgångar, där barnen själva också kunde se att de växte och lärde sig något nytt.
SP6 hade förhoppningar om att portfolioarbetet skulle medföra att pedagogerna tänkte mer
på verksamheten.

5.4.6 På vilket sätt bidrar portfolion till förändringar på förskolan?
P1 - Elina uttryckte att själva portfolion hade förändrats till sin karaktär, vilket bidrog till
att arbetet hade ändrats på förskolan och tanken kring det. Elina beskrev att pedagogerna
hade ”vänt på det” och att det inte längre var barnet som skulle prestera utan att det
numera var pedagogerna som skulle se det som barnet ”kan” istället.
P2 - Lotten tog upp att det varit mycket diskussioner på förskolorna A och B kring
portfolion, särskilt då portfolioarbetet ”stegrades” när pedagogerna försökte överträffa
varandra i dokumenterandet. Det ledde i sin tur till att de fick börja om, sa Lotten men på
hennes avdelning gjorde de ganska mycket portfolio, jämfört med andra.
Jag tycker ju att det är roligt med portfolio och att jag utmanar mig själv. Dels hur jag
jobbar med portfolion, dels hur jag skriver, så att det inte ser likadant ut hela tiden.
Innan var det en bild och lite text eller tre bilder och lite text. Nu kan det vara tre
bilder som är i ett sammanhang, med text som beskriver det barnet sagt. På så sätt blir
det tydligt med portfolion, där vi ser vad mer vad vi har gjort och hur vi kan fortsätta.
P3 - Ulla trodde inte att portfolion längre påverkade verksamheten som det gjorde förut, då
de hade förutbestämda saker att göra och gick ifrån verksamheten med barnet. Hon menade
att portfolion numera var en del av verksamheten och att portfolion togs med en ”nypa
salt”. Tidigare gick Ulla och avvaktade på barnen för att kunna kommentera någonting som
skulle sättas in i pärmen inom respektive område just den månaden.
P4 - Disa ansåg att förändringen bestod i att från början var det mer negativt då
pedagogerna tittade på om det var något som var galet t ex hur barnet höll pennan. Disa
beskrev att nu dokumenterades det positiva och att arbetssättet ändrades tiden i arbetet med
portfolion, vilket betydde att i portfolion synliggjorde det individuella barnets lärprocess i
verksamheten. Disa menade att portfolion hela tiden påverkade verksamhetens arbete
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genom de diskussioner som pågick, när de resonerade kring vad positiva saker kunde vara
och att det var betydelsefullt vilka frågor som ställdes mellan pedagogerna.
Betyder att ha lärt sig, när barnet kan det redan eller är det när barnet håller på att
lära sig något?
Disa ansåg att pedagogerna numera var inne på att det är när barnen håller på att lära sig
och att pedagogerna påverkade varandra och barnen genom dessa samtal. Disa tog upp att
pedagogerna i förskolan har olika bakgrund, har funderat på portfolio olika mycket och
visar sig olika intresserade. Disa ansåg sa att om pedagogen inte tyckte att portfolio var
något bra, så medförde det att man inte heller satte sig in i vad arbetssättet innebar. Disa
beskrev hur hon ifrågasatte sig själv hela tiden i sitt pedagogiska arbete och hur hon
uttryckte det i olika sammanhang.
P5 - Alice ansåg att portfolioarbetet gjort att de ville ändra arbetssättet, att pedagogerna på
hennes avdelning försökte påvisa att det pågick ett lärande på förskolan och att de sökte
andra vägar.
Vi jobbar mer på djupet. Då menar jag att barnets tankar lyfts fram och vi pedagoger
förstår mer vad vi själva gör och tar med från läroplanen.
Alice menade att hon själv reagerade och hade åsikter om portfolion som ledde till andra
sätt att tänka och agera. Alice tyckte att pedagogerna behövde kompetensutbildning, läsa
ny litteratur och föra nya diskussioner om olika sorters dokumentation, för att påverka
inriktningen på förskolans pedagogiska arbete. Alice såg inte portfolio som det ultimata
och tyckte att formuleringar som pedagogerna använde i samtalen med varandra samt med
barnen, visade på olika synsätt hos pedagogerna. Alice menade att det gällde att verbalt få
in ett annat tankesystem i sig själv men även i mötet som uppstod i samtalen med barnen,
att ställa frågor om hur barnet hade lärt sig och hur barnet tänkte.
SP6 - Tova hoppades att portfolioarbetet skulle påverka förskolornas verksamhet, eftersom
det startade upp som ett helt nytt förändringsarbete, förra våren på förskolorna C, D och F.
Anledningen var, enligt Tova att i stort sett alla inom förskolornas verksamhet ville ha bort
den gamla kartläggningen och ”tänket” som fanns. Tova ansåg att själva processen var
angelägen för att vidareutveckla det positiva i portfolioarbetet mellan pedagogerna och att
det skulle kunna utveckla lärmiljön och sättet att skapa grupper i verksamheten. Det hade
blivit en naturlig del av verksamheten, eftersom pedagogerna i arbetslagen pratade så här:
Oh, har du sett där och har du sett här.
Hur portfolioarbetet skulle utvecklas berodde på att pedagogerna hade kommit olika långt
på avdelningarna och behövde handledning samt stöd från ledningen.
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Sammanfattning. Pedagogerna beskrev på olika sätt kring vilka förändringar som skett på
förskolan under portfolioarbetet, dels vad det inneburit generellt, dels hur det påverkat dem
själva. SP6 som nyligen varit med om att starta upp portfolioarbetet på förskolorna C, D
och F tog upp att det hade börjar hända saker och att diskussionerna blivit annorlunda, där
förändringarna alltmer handlade om det pedagogiska arbetet.

5.4.7 Hur sker kopplingar till läroplan och andra styrdokument?
Jag frågade hur kopplingarna sker till läroplan och andra styrdokument och pedagogernas
svar redovisas i detta avsnitt.
P1 - Elina menade att när barnet hade gjort något som kunde ses som en utveckling, så
kommenterades det och kopplades till läroplanen.
P2 - Lotten sa att när vi skriver till portfolions dokument och ser lärandet, så kopplar vi det
till läroplanen:
Vi letar upp ett mål som passar och sedan skriver vi. Vi skriver liksom först i barnens
form att `jag´ har gjort det, sen längre ned brukar vi skriva att detta och detta har
hänt. Det är ett av målen som finns i läroplanen. Man är ju mer inne med läroplanen
nu, att man jobbar mer med den än man har gjort innan.
P3 - Ulla berättade att när barnet hade gjort någonting, så anknöts det till läroplanen och då
tog de något av målen som är i läroplanen och knöt an det till t ex vad barnet utvecklats i
eller om barnet var på väg någonstans eller om de hade utvecklats inom det området t ex
motoriken.
P4 - Disa menade att förskola A och B hade något nytt på gång, som betydde att det skulle
ske en koppling mellan läroplan och verksamhet. Disa sa att de inte hade haft det så förut
och hon refererade till den modell (Figur 5.2, s.101) hon hade funderat ut, som visade hur
läroplan, som ett nationellt styrdokument med värdegrund, mål och riktlinjer fanns med
och så bröts det ner det till den lokala arbetsplanen. Disa förklarade att förskolan höll på
med detta arbete att tolka målen och sa att frågor ställdes: - `Vad innebär det för vår
barngrupp´. När de sedan hade tolkat målen skrev pedagogerna: `Detta sker när barnen´…
Sedan ska det sättas in i portfolion, ansåg Disa och tyckte att det var en smart idé för att det
lätt kunde ses i ett sammanhang:
Då blir det inte så svårt. Då behöver du inte tänka rubriker och sådana saker
portfolion, eller hur. Utan allt är då i ett sammanhang. Då går det i en cirkel så här.
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Disa tyckte den modell (Figur 5.2, s. 101) hon berättade om skulle medvetandegöra vad
det var förskolan sysslade med och lättare visa de tillitsmål, som de hade tolkat
tillsammans på förskolan.
P5 - Alice berättade hur förskola A och B nyligen hade fått in läroplanen i portfolion och
poängterade att det var viktigt att hon kom ihåg att nämna det. Alice menade att de jobbade
på ett djupare plan idag, som de inte gjorde innan, där pedagogerna mer gick in i barnets
läroprocess och lyfte in läroplanen i den.
SP6 - Tova ansåg att pedagogerna på förskola C, D, och F hade försökt att titta på varje
förmåga utifrån läroplanen. Det fanns ett antal korta citat från läroplanen på varje flik,
enligt Tova, där skälet att ta in läroplanen var att det blev enklare så. Det finns andra
styrdokument men det blev mer tungt om man tar in för mycket, sa Tova. Hon tog upp att
en ny läroplan var på gång och då fick de förmodligen göra om delar av det skrivna.
Sammanfattning. Samtliga pedagoger berättade att de hade med läroplanen i
portfolioarbetet på olika sätt och att kopplingarna till läroplanen på senaste tiden infördes
på ett mer fördjupat sätt. P4 hade i portfolioarbetet funderat ut en modell (Figur 5:2,
s. 101) som visade på samband. SP6 tog upp att det var på väg ett nytt förslag för läroplan
på förskolan, som skulle medföra att portfolioarbetet till viss del skulle behöva skrivas om.

5.5 På vilka sätt används portfolion som ett underlag till pedagogernas
reflektion kring förhållningssätt och verksamhet?
Respondenternas svar om portfolion används som ett underlag till reflektioner redovisas i
detta avsnitt.
P1 - Elina hade reflekterat kring att portfolion var till för barnen och att de skulle stärkas
samt att hon använde sig av detta tankesätt när hon funderade kring barnens portfolio. Det
hade förändrat hennes eget förhållningssätt. Elina beskrev hur hon upptäckte att något inte
stämde, när hon förut skulle kolla upp vissa bestämda saker hos varje barn och
dokumentera det, samtidigt som hon bara fick sätta in det som var positivt.
Jag vet att jag satt och tänkte; men om barnen inte kan färgerna, då kan jag ju inte ta
med det. Jag fick inte ihop det.
Elina menade att dessa funderingar hade medfört förändringar både för henne själv och för
pedagogerna på förskola A och B. De hade slutat testa på det viset. Elina ansåg att det inte
fanns mycket tid till att ta med portfolion för att reflektera i arbetslaget, men det förekom
ibland.
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P2 - Lotten tog upp de dagliga tankarna och funderingarna som kom upp, i situationer där
hon betraktade något som hände i barngruppen samt att hon tittade och reflekterade kring
var som blev synligt i portfoliopärmarna. I samtalet med kollegorna diskuterades portfolio,
som dokumentation och vad som hade inträffat och det påverkade i sin tur verksamheten.
I och med att vi tittar rätt så ofta i pärmarna själva, tittar igenom vad som har hänt
och har det lite i huvudet, för att upptäcka att något har hänt. Då kan man fotografera
och se på nytt sätt.
Elina sa att hon hade sina ansvarsbarn och hade lite pejl på vad barnen kunde.
P3 - Ulla tog upp att portfolion hade fått henne att se med de där andra ögonen, att hon
idag kunde uppmärksamma t ex att ett barn kunde klippa eller klarade att cykla sparkcykel
på gården.
P4 - Disa beskrev att portfolion verkligen hade lärt henne och hennes kollegor mycket och
att förändringar gjort att de idag tog med annorlunda saker. Disa såg det som att
portfolioarbetet medförde att de professionaliserade verksamheten i förskolan, att de
samtalade med varandra i arbetslaget och i hela förskolan samt att de hade ständiga
diskussioner kring vad portfolion skulle innehålla och hur den skulle utvecklas. Disa ansåg
att det skedde en uppgradering och reflektion återkommande i portfolioarbetet. Disa
menade att även barnen visade att de reflekterade över innehållet i portfolion och att hon
vid överlämningar till skolan fått njuta av att betrakta när barnet presenterat sin portfolio.
Disa tog upp en ny grej som kommit fram under funderingar i arbetssättet med portfolio,
nu när de jobbade med portfolio frågade pedagogerna barnen vad de skulle vilja lära sig.
Disa menade att det var en lärprocess, för henne som pedagog också. Disa tyckte att
pedagogerna hade förändrat sin syn på barnen genom portfolioarbetet. Hon ansåg att
pedagogerna nu tänkte och handlade ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv, förut var det
mer fokus på barns brister ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Disa sa att
pedagogerna fick syn på detta själva genom de diskussioner de hade haft.
P5 - Alice ansåg att de försökte förändra och att det inte var helt lätt. Hon menade att det
var för mycket att fokusera på för närvarande med målbeskrivning, värdegrund och allt
annat de förväntades jobba med. Alice tog upp att hela förskolans tanke nog var att arbeta
vidare med portfolio men att hon såg det mer som tvångsmässigt, att det ännu inte fanns
andra alternativ. Alice uttryckte att det inte heller fanns så mycket tid till att prata med
varandra om portfolion och annat men att de försökte. Alice sa att pedagogerna på den
avdelning där hon jobbade ville jobba på ett annat sätt och därför reflekterade över hur de
skulle göra det.
SP6 - Tova hoppades att pedagogerna på förskolorna C, D och F hade börjat tänka kring
vilken verksamhet som erbjöds på förskolan, för att barnen skulle lyckas. Tova betonade
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att det handlade om att se och reflektera kring till vad det är för verksamhet som förskolan
erbjuder och hur den låter barn utvecklas och lära. Det Tova menade var att pedagogerna
skulle inse att det enskilda barnet inte skulle bedömas men att förskolans verksamhet
skulle utvärderas. Tova tog upp att det var svårt här, eftersom det varit en
bedömningskultur under många år på kommunens förskolor men att hon även sett att det
hade skett förändringar. Tova beskrev att pedagogerna hade saker och ting uppe i
fikarummet, det syntes och hördes att de diskuterade och reflekterade på ett annat sätt än
de gjorde förut.
Sammanfattning. Pedagogerna berättade om en variation av tillvägagångssätt, där
portfolio var en del i att det blivit förändringar i deras förhållningssätt eller i verksamheten
på förskolan.

5.6 Portfolion och barnet
5.6.1 Hur kan portfolion påverka och utveckla det enskilda barnet i
förskolans verksamhet?
Detta avsnitt innehåller resultatet kring hur pedagogerna upplevde portfolions påverkan för
det enskilda barnet och vad portfolion kunde betyda för barnets utveckling, i förskolan. Jag
frågade pedagogerna vad de trodde att portfolion betydde för barnet och om vem som de
ansåg ägde portfolion.
P1 - Elina trodde att portfolion betydde ganska mycket för barnen. Elina tänkte att det
stärkte barnen när de fick gå och ta pärmen och även när de tittade i varandras pärmar.
Pedagogerna hade inte direkt varit så drivande i att portfoliopärmen togs fram på
avdelningen men barnen hade möjligheten och rätt som det var så upptäckte de pärmarna,
enligt Elina sa de: - `Där är min pärm å… Titta där gjorde jag detta och titta där, där är ju
du i min pärm´. Elina menade att genom att portfolion fanns där var det bra för barnen och
att det var barnen som ägde portfoliopärmen.
P2 - Lotten menade att många barn tyckte att det är ganska speciellt med portfolion, för det
var deras pärm. Lotten tyckte det var skönt och gav exempel på att hon hörde barnen säga:
- `Då är det min pärm. Så var det när jag var liten´ och ansåg att det var barnet som ägde
portfolion. När barnet flyttade över, så följde pärmen med och barnen visade då de nya
pedagogerna hur det varit, genom att använda sig av portfoliopärmen.
P3 - Ulla tyckte att portfolion kunde vara en trygghet för barnen. Ulla hade börjat se, fast
det hade tagit lång tid, att det fanns barn som kunde gå och ta sin pärm, sitta och titta i den.
Ulla menade att barnen kände igen sig. Hon beskrev det som att, när barnen började på
förskolan, sattes bilder in och så småningom kunde barnen själv titta i pärmen. Ulla
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menade att barnen kunde känna igen sig på förskolan samtidigt som de kunde hitta en bild
på sin mamma eller pappa eller från julfesten som de varit med på. Ulla försökte att aldrig
sätta in någonting i portfoliopärmen om inte barnet var med, för barnet skulle få se vad det
var som sattes in och att pedagogen berättade om det som har hänt. Ulla såg det som att
barnet ägde portfolion.
P4 - Disa trodde att portfolion betydde mycket för barnets lärande och utveckling. Disa
beskrev att barnen använde portfolion jättemycket med varandra och att det var väldigt
språkutvecklande, när barnen satt där med varandra och pratade portfolio. Disa sa att
självklart var det barnet som ägde portfolion, där barnet skulle kunna se sitt eget lärande
och att det stod i syftet. Disa tänkte högt och sa: - ”Hur gör dom det då?” Disa fortsatte
och beskrev att när hon hörde barnen på avdelningen prata, så frågade hon: – ”Hur gjorde
du när du lärde dig det?” Disa sa att förut när pedagogerna pratade kring lärandet med
barnet, så svarade barnen ofta: - `Det lärde mamma mig! Eller jag lärde mig själv och så.´
Numera när pedagogerna pratade med barnen om portfoliobilden, så vägledde Disa barnet
mer:
Men du! Titta här nu på din gubbe som du ritade den så och som du ritar den nu, så
ser du någon skillnad? Barnet svarade: `Ja, det gör jag.´ Vad tror du det kan bero på?
Barnet: `Ja, jag har lärt mig det då.´ Ja, och vet du nu kan din hand det. Det kunde
den inte när du var liten. För det kan man inte när man är liten för då hade du inte
övat dig på det då.
Disa menade att det gick till så, när pedagogen förde samtalet och reflekterade. Disa trodde
att det samtalet var nog så betydelsefullt, för då fick barnet uppmärksamhet i en stor
barngrupp och det var viktig för att kunna individualisera för varje barn. Disa hänvisade till
läroplanen, där det står att varje barns utveckling ska tillgodoses. Disa menade att
portfolion var ett utmärkt verktyg i dokumenterandet av det enskilda barnets process och
att det i hög grad också berodde på hur var och en pedagog såg på portfolioarbetet, på
barnet och på hur dokumentationen skrevs.
P5 - Alice sa att hon inte visste vad portfolion innebar för barnen, för hon hade inte frågat
barnen om vad portfolion betydde för dem. Alice tyckte att barnet ägde portfolion men hon
sa att hon egentligen inte visste om barnen såg det så. Alice trodde att barnen såg pärmen
som förskolans, för barnen kunde inte ha med portfolion var som helst t ex i leken. Alice
tyckte inte att hon såg att de yngre barnen reflekterade så mycket kring själva innehållet i
portfolio, medan hon ansåg att de äldre barnen tyckte det var viktigt att ha något i sin pärm.
SP6 - Tova menade att om pedagogerna kunde utveckla verksamheten utifrån portfolion,
så fick barnet den ultimata lärsituationen på förskolan, fast barnen inte var medvetna om
det. Tova ansåg att barnen förstås kunde bli glada, om de såg sig själva i samarbete med en
kompis på en bild och att det kunde stärka barnet att se sig själv på ett foto också. Tova
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menade att barnet ägde sin portfolio men att barnet inte nödvändigtvis måste vara med
under själva skapandet av portfoliodokumentet.
Sammanfattning. Samtliga pedagoger ansåg att barnet självklart ägde sin portfolio och de
såg portfolion ur det individuella perspektivet. Pedagogerna beskrev hur barnen använde
portfolion med varandra och tillsammans med pedagogerna på olika sätt. SP6 såg
portfolion ur ett verksamhetsperspektiv och påpekade att om pedagogerna kunde utveckla
verksamheten utifrån portfolion, så kunde det medföra att fick barnet den ultimata
lärsituationen på förskolan, fast barnen inte var medvetna om det.

5.6.2 Hur kan portfolion kan stödja barnet att bli involverat i sin utveckling
och sitt lärande?
P1 - Elina menade att barnet kunde bli involverat i sin egen utveckling och i sitt lärande
när pedagogen tog sig tid, satte sig ner med barnet och pratade, så att barnets utveckling
blev synlig. Elina beskrev ett vanligt enkelt exempel, när barnet började träna på att breda
smör på sin smörgås. Elina ville påvisa processen, där barnet första gången inte kunde
breda på smöret själv och fick hjälp samt att barnet var glad för det lilla som gick bra.
Nästa gång satt barnet där och bredde smörgåsen själv, då kunde barnet upptäcka att `jag
kan´ och då skulle pedagogen dokumentera att barnet klarade det samt att lärandet i den
situationen blev lärandet så tydligt, ansåg Elina.
P2 - Lotten menade att hon kunde titta med barnet i portfoliopärmen för att stödja barnet
att bli inblandad i sin egen utveckling och berätta att: ”Så här såg det ut när du ritade”.
Lotten tog upp att det hade betydelse hur pedagogerna sa och jämförde, om det skulle bli
ett positivt lärande för barnet. Lotten beskrev att pedagogerna på avdelningen först satte
upp bilder på väggen, vilket bidrog till samtal om dokumentationen mellan barnen,
föräldrar och pedagoger, för att efter en tid sätta bilderna in i portfoliopärmen. Lotten
ansåg att processerna blev så tydliga för föräldrarna och att barnen samtidigt kunde visa att
de gjort något samt lärt sig något. Barnen kunde också ta hem pärmen och titta i den i lugn
och ro hemma, enligt Lotten, som menade att pedagogerna hade förändrat portfolioarbetet
och ville göra det bättre. Lotten sa att de tog tillvara det som hände i barngruppen och
försökte fånga barnens lärande i deras naturliga miljö. Lotten betonade att utveckling och
lärande skulle vara tydligt även för de yngre barnen, vilket gjorde att pedagogerna på
småbarnsavdelningen tog mer bilder än pedagogerna på de andra avdelningarna, för att
barnen lättare skulle kunna se och pedagogerna mer konkret skulle kunna prata utifrån det
dokumenterade.
P3 - Ulla menade att om barnet skulle bli involverad, så krävde det att ansvarspedagogen
satte sig med barnet, satte in bilderna och pratade om bilderna. Ulla ansåg att ju äldre
barnen blev desto mer gällde det att få barnen att tänka till om sig själva och om de
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utvecklades något. Ulla tyckte att portfolion skulle göra det möjligt för barnen att gå
tillbaka och titta på en gammal bild hur de ritade, för kanske ett – två år sedan. Ulla tog
upp ett annat exempel, när hon som pedagog, kunde få barnet att upptäcka vad det lärde sig
och ställa frågan: ”Var det roligt eller negativt?” Ulla tog upp att en del barn inte var
motiverade till att gå och sätta sig, att lyssna på pedagogen och sätta in bilderna. Ulla
trodde det behövdes flera års inkörsport för barnen också, för att de skulle upptäcka
portfolions fördelar och sin egen utveckling.
P4 - Disa ansåg att barnen lärde sig mycket språkligt i samtalen om portfolion men även
kunde se samspel med andra människor, vuxna som barn. Disa pratade om att
tillgängligheten hade betydelse och att barnen hade portfoliopärmarna i hallen i ett särskilt
syfte, nämligen för att vara lätt åtkomliga när mormor eller farmor eller någon annan
vuxen kom, så skulle barnet kunna visa pärmen. Disa sa att hon ofta uppfattade att barnen
tittade i sina pärmar, liggande eller sittande på golvet. Disa såg det som att barnen med
stigande erfarenhet och medvetenhet kunde bli involverade i sitt eget lärande. Disa menade
att barnet så småningom själv kunde presentera innehållet i pärmen. Barnet sa:
Du förstår, så här var det när jag började på dagis och nu förstår ju jag och nu kan ju
jag och jag hade tänkt att jag skulle nog gärna lära mig att räkna till 100!
Disa ansåg att det var en lärprocess både för barnen och för pedagogerna.
P5 - Alice trodde att barnet kunde bli involverat i sin egen utveckling, genom att
pedagogerna använde ”de rätta orden” och att pedagogerna verkligen tog med barnet i sin
egen utveckling. Alice menade att det nog var olika i barnens olika åldrar och att på
småbarn fick pedagogerna vägleda barnen på ett annat sätt.
SP6 - Tova sa att när barnen hämtade sin portfoliopärm, fick sitta och prata med en
pedagog eller tillsammans med en kompis i en lugn situation eller tillsammans med sina
föräldrar eller på ett föräldrasamtal, så trodde hon att barnen kunde bli medvetna om vad
som hände på bilderna och att det var `jag´, barnet, som satt där och såg: - `Titta vad duktig
jag är. – Här kunde jag inte det men här kan jag det!´ Tova, menade att det handlade om
samtal, samtal och åter samtal. Hon hoppades att barnen genom portfolion kunde lära sig
att: - `Jag duger som jag är! Jag är bra som jag är´. Tova ansåg att det var en annan
möjlighet och om pedagogerna såg en vinning i att barnet var med i framställandet av
portfolion, så kunde de ju vara det men att det inte var det som var tanken. Tova betonade
att det egentligen inte fanns något som var rätt eller fel och ville pedagogen sitta med ett
barn, så blev det säkert jättefina samtal med det.
Sammanfattning. Pedagogerna gav olika exempel på när barnet blir involverade i sin
utveckling och sitt lärande. SP6 betonade att det handlade om samtal, samtal och åter
samtal.
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5.6.3 På vilket sätt är barnen delaktiga i portfolion?
P1 - Elina menade att barnen var delaktiga, när de fick bestämma vad som skulle vara i
pärmen eller inte. Elina begrundade det hon sagt och fyllde i att barnen egentligen inte var
så delaktiga. Elina tog upp att det var pedagogerna som bestämde, som tog korten och var
de som ville se vissa saker. Elina ansåg att det hade varit idyllen att låta barnen bestämma
vad som skulle vara i pärmen men att det innebar att det tog ännu mer tid och arbete för
pedagogerna.
P2 - Lotten sa att barnen dels var med ibland när pedagogerna gjorde bilderna men att det
tyvärr var alltför sällan. Dels var barnet med när pedagogerna hade gjort bilden och ställde
frågan: - ”Ska vi sätta in det i pärmen tillsammans eller ska vi hänga upp det på väggen?”
Barnen var också delaktiga när de såg sig själva på bilder på väggen och i sin pärm, enligt
Lotten, genom att barnen pekade och visade sina föräldrar eller andra vuxna. Lotten tyckte
att barnen ganska snabbt lärde sig var de hade sin pärm och att de själv kunde ta ner den
samt att det bidrog till att barnen blev delaktiga i portfolion.
P3 - Ulla sa att barnen egentligen inte alls var delaktiga, för om de skulle varit delaktiga så
skulle de kommit och sagt till henne: - `Ja, du nu kunde jag sparka in bollen och du tog
kort där och jag vill sätta in det i min portfoliopärm´. Ulla menade att så långt hade det
inte kommit med de barnen som var på förskolan och att barnen inte var så medvetna.
P4 - Disa sa delaktiga, ja för att barnen får bestämma med stigande insikt vad som ska vara
med i portfolion. Disa menade att pedagogen måste föra samtal med barnen om portfolion,
för det kom inte av sig självt. Disa ansåg att om pedagogen bara lät pärmen stå där och inte
brydde sig om pärmarna, då signalerade det till barnet att portfolion inte var något viktigt.
Disa tog också upp att barnen på den förskoleavdelning där hon jobbade inte jämförde sina
portfolios med varandra på ett bedömande sätt, utan barnen samtalade kring innehållet i
pärmen.
P5 - Alice sa att barnen blev delaktiga när hon t ex skrev en text när barnet hade ritat sig
själv, ett porträtt eller vad det var, där barnet kunde se sin egen utveckling, genom att
pedagog och barn samtalade om det: - ”Ser du vad som har hänt. När du var tre år, så
ritade du så här. Berätta!” Alice ansåg att när hon textade ner det som barnen sa, fick de
sätta ord på vad som hade hänt och då blev barnen väldigt engagerade. Alice tog upp att för
vissa barn kunde det förstås vara svårt att sätta ord på det som hände men om hon stöttade
dessa barn, att uttrycka sig så lärde de sig så småningom. Alice menade att dessa barn
behövde mer handledning med ord, för att bli delaktiga.
SP6 - Tova sa att delaktiga kunde barnen vara om de fick lov att sitta med vid datorn eller
att pedagogen när bilden skrivits ut, lät barnet berätta: ”Vad ser du i bilden?” Tova
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menade att barnet även kunde bli delaktigt när det fick berätta kring sin teckning och
pedagogen frågade: - `Vad är det du ritar här som vi har fotograferat´.
Sammanfattning. Fyra pedagoger såg barns delaktighet i portfolion som en möjlighet,
men tog också upp att barnen kanske inte var så delaktiga som de borde vara. De gav olika
exempel på vad delaktighet innebar för dem. En pedagog menade att barnen egentligen inte
var delaktiga alls och att barnen inte var så medvetna. SP6 tog upp att barnen kunde vara
delaktiga om de fick lov att sitta med vid datorn eller att pedagogen lät barnet berätta.

5.7 Etiska dilemman
P1 - Elina menade att pedagogerna försökte tänka efter lite i portfolioarbetet, för att inte
barnen skulle känna sig utsatta och att pedagogerna ville göra arbetet med portfolion på ett
positivt och roligt sätt. Elina ansåg att barnen var vana vid att kameran fanns med och att
föräldrarna inte hade något emot att bilderna sattes upp i t ex hallen. Föräldrarna
informerades om portfolioarbetet under föräldramöten och vid samtal.
P2 - Lotten menade att det var viktigt att prata med varandra i arbetslaget om det som
portfolion visade t ex när hon hade gjort en lekobservation, tagit kort och skrivit om det
som hänt. Lotten tog upp att när hon samtalade med kollegor kring portfolion, så kom
andras syn fram i samtalet. Lotten ansåg också att hon kunde hjälpa kollegor med
portfoliodokumentationer, dela med sig av nya idéer och att det var självklart att man
hjälptes åt.
Så det är inte bara så att man skriver till sina egna ansvarsbarn utan ser jag ett
annat barn tar jag det också. Jag känner bara att det är så vi kan göra.
Lotten hade insett att det inte gick att forcera fram nya idéer utan hon tog lite i taget.
P3 - Ulla funderade över att pedagogen noga ”måste tänka sig för” vad hon/han skrev i
portfolion. Ulla menade det inte gick an att skriva de andra barnens namn i
portfoliodokumentationer, för att det kunde komma i orätta händer. Hon gav exempel på
föräldrar, som tolkade en mening som skrivits på ett visst sätt och att det kunde medföra att
de tog väldigt illa vid sig. Ulla tänkte även på att barnet skulle kunna uppfatta det som
skrivits i portfolion som negativt om 15 år och hon vidhöll att pedagogerna verkligen
skulle tänka sig för, vad de skrev i barnets portfolio.
P4 - Disa hade funderat kring att pedagogerna hade olika bakgrund, hade tänkt olika
mycket kring portfolio och var olika intresserade. Disa trodde att det också handlade om
hur man förstod och tänkte kring att portfolio var någonting bra eller något mindre bra.
Disa menade att om man inte tyckte att portfolio var något bra, så satte sig pedagogen inte
heller sig in i arbetet och att alla dessa olika förutsättningar ibland försvårade samtalen och
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utvecklingsarbetet med portfolion. Samtidigt ville Disa att alla pedagoger skulle få vara
delaktiga i att försöka förändra och förbättra portfolion men att det inte var helt lätt. Disa
tyckte att när pedagogerna tog utgångspunkt i portfolion utifrån verksamheten, då
medförde det att det enskilda barnet inte fick uppmärksamhet och det blev ett annat
dilemma som hon hade tänkt på. Disa tog upp att barnen inte tittar i varandras pärmar om
något barn inte är där och att det aldrig är någon som går och tar någon annans pärm utan
lov.
P5 - Alice tog upp dilemmat i att det i vissa pärmar skrevs ner vardagliga saker, i vissa
pärmar skrevs det om utveckling och att det berodde på hur pedagogerna ville jobba med
portfolion. Det fanns inga givna mallar, enligt Alice, som tyckte att det hade varit så skönt
om förskolan hade haft det så att alla pedagoger hade kunnat landa i någonting som kändes
bra. Det var ett problem att förskolan inte funnit en bra modell, menade Alice. Alice
pekade på att om pedagogerna, istället för utvecklingspsykologi, var inne och funderade
över hur barnet egentligen lärde sig i läroprocessen, hur skulle det då skrivas i portfolion,
så att det blev samma tänk.
SP6 - Tova berättade att när hon jobbade med handledning, så bröt hon isär begrepp.
Orsaken var att ibland slängde pedagogerna sig med begrepp, där det bara togs för givet att
man pratade om samma sak. Tova sa att portfolio var ett sådant begrepp, där pedagogerna
trodde att de pratade om samma sak men att det i verkligenheten inte var så. Då gällde det
att passa sig, menade Tova och att bryta sönder genom att ställa frågor som; ”Vad menar vi
med det då?” Tova tog upp andra begrepp som behandlades på ett för givet taget sätt t ex
att ha en helhetsbild på barnet eller jag har ett salutogent synsätt. Tova menade att hon som
specialpedagog samt mellan pedagogerna eller mellan ledning och pedagoger så användes
begrepp som etik. ”Vad är etik för dig då? Nu ska vi prata etik?” Tova menade att det var
olika saker för var och en.
Tova funderade kring hur begreppet portfolio uppfattades och att det användes i många
sammanhang, lite slarvigt, utan att man egentligen hade diskuterat kring vad portfolio stod
för. Tova trodde att vägledning och handledning behövdes för att få till stånd en vändning
och byta perspektiv, från gamla tankesätt till nya mer aktuella. Tova tog upp att hon ibland
upplevde att bara för att hon hade en vidareutbildning till specialpedagog, så tog
pedagogerna för givet att hon satt på facit och visste vad som var rätt och fel och att det var
knivigt att få bort det synsättet. Tova menade att hon gärna gav stöd och fungerade som
bollplank men att det var svårt med förväntningar som innebar att hon skulle ”sitta med
facit”. Tova berättade att pedagogerna hade diskuterat en hel del kring barnets portfolio
och barnen inte fick ta varandras pärmar.
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5.8 Vilka möjligheter finns i portfolioarbetet?
Jag frågade vilka möjligheter pedagogerna såg i arbetet med portfolio, där deras svar
redovisas i följande avsnitt.
P1 - Elina ansåg att det fanns många möjligheter och att det enbart var pedagogerna själva
som kunde sätta stopp för vad de ”inte” kunde göra. Elina förklarade att pedagogerna
skulle synliggöra barnen i portfolioarbetet, att barnen fanns där på förskolan och på så sätt
visa vad barnen gjorde och vad barnen kunde.
P2 - Lotten såg möjligheter i att lärandet blev synligt i portfolion. Lotten ansåg att hon som
pedagog, själv kunde gå tillbaka och se hur barnet såg utvecklingen och lärandet samt även
hur föräldrarna såg på det. Lotten menade att hon utvecklades som pedagog, när hon
använde sig av portfolio och såg på barnen på nya sätt. Lotten konstaterade att det fanns
många möjligheter med portfolion, att hon varit och föreläst om förskola A:s
portfolioarbete på andra förskolor samt att det ökade hennes eget intresse för att
vidareutveckla portfolion.
P3 - Ulla tog upp att det fanns många möjligheter men att de möjligheterna ofta hängde
samman med hur mycket tid de fick och hon kunde känna att eftersom det fanns så lite
planeringstid, så medförde det att pedagogerna måste begränsa sig lite. Ulla menade att det
gällde att ta så lite bilder som möjligt och att bara ta de bra bilderna för att kunna hantera
portfolion.
P4 - Disa såg möjligheter i portfolioarbetet genom att kunna individualisera, så att inget
barn glömdes bort och att pedagogerna kunde dokumentera olika lärosätt. Disa tog upp att
det inte var frågan om att göra ett heltäckande arbete. Det betydde, enligt Disa, att
portfolioarbetet började någonstans men vad innehåll blev kunde ingen veta på förhand.
Disa tyckte även att det som var bra med portfolioarbetet var att barnen och pedagogerna
fick reflektera väldigt mycket, att det gavs tillfälle att sitta och samtala med det enskilda
barnet eller med några barn i taget kring portfolion. Disa ansåg att portfolioarbetet bidrog
till samtal och möten som var utvecklande för alla. Disa menade att hon hade följt
portfolioarbetet på förskolan redan från starten, varit ute och föreläst om
portfoliometodiken och hon tyckte det var väldigt intressant. Disa betonade att hon
verkligen hade fått se vilka möjligheter portfolioarbetet innebar för många parter.
P5 - Alice sa att hon just nu inte såg så många möjligheter med portfolion och att liknande
lärandeprocesser kunde hon istället få in via pedagogisk dokumentation. Alice tog upp att
om pedagogerna skulle kunna vidareutveckla kring dokumentation, då skulle det behövas
mer utbildning och att pedagogerna fick läsa mer ny litteratur.
Jag säger bara om vi nu ska utveckla det vidare.
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SP6 - Tova trodde att om pedagogerna inte kallade det för portfolio utan benämnde det
portfolio/pedagogisk dokumentation och blandade dessa båda, så medförde det möjligheter
och att det inte behövdes mer sorters dokumentation i förskolan. Tova tyckte att utsikterna
med portfolio var många, då det handlade om att sätta fokus på verksamheten, engagera
pedagogerna i arbetslagen att diskutera kring vilkens slags verksamhet de hade och hur den
kunde bli bättre. Tova menade att möjligheterna fanns också i att en variation av olikheter
blev synliga och föremål för samtal mellan olika aktörer. En annan sak var, enligt Tova, att
specialpedagogen kunde be pedagogerna att titta extra mycket på ett barn i svårigheter och
leta efter det som fungerade bra för barnet samt ha det med i barnets portfolio som
möjligheter.
Sammanfattning. Samtliga pedagoger såg möjligheter av olika karaktär i portfolioarbetet,
allt från oändliga, synliggöra barnets lärande och individualisera, bidra till att pedagogen
kunde utvecklas i sin roll, dokumentera olika sätt att lära, till att söka andra alternativ att
dokumentera. SP6 tog upp att möjligheterna handlade om en variation av olikheter som
blev iakttagbara och föremål för samtal mellan olika aktörer i förskolan, kring
portfolioarbetet.

5.9 Vilka hinder finns i portfolioarbetet?
Jag frågade om vilka hinder pedagogerna ansåg att det fanns i arbetet med portfolio och
svaren de angav finns redovisade i detta avsnitt.
P1 - Elina ansåg att det var samma sak som med möjligheterna, att det bara var
pedagogerna som kunde sätta stopp för portfolioarbetet. Elina sa att det inte fanns några
hinder med vad man kunde göra och att det alltid fanns något sätt att lösa problem med
portfolion, om man bara ville. Elina tog upp att det negativa var att det tog mycket tid och
att om det skulle bli positivt med portofolion, så att den gav mycket, då krävdes det mycket
arbete bakom. Elina tyckte att pedagogerna då skulle ställa sig frågan hur mycket arbete
de skulle lägga ned på portfolioarbetet.
P2 - Lotten berättade att det för det mesta fanns tid att ta kort och anteckna under vardagen
om hon upptäckte något men det var när det skulle skrivas ned, som det tog mer tid i
anspråk. Ett annat hinder var, enligt Lotten, att de inte hade en egen dator på avdelningen
och att det dessutom inte alltid fanns en dator ledig. Andra hinder kunde vara att tekniken
krånglade och gjorde att det blev frustrerande, sa Lotten. Samtidigt beskrev Lotten att hon
var ivrig i att utveckla olika sätt att göra dokumentationerna på i datorn och att förändra
portfoliodokumentationernas utseende.
P3 - Ulla menade att portfolioarbetet i hög grad var tidskrävande, där mycket bilder krävde
mycket skrivande. Ulla tyckte att det var ett mycket tråkigt arbete. En annan nackdel med
portfolio var, enligt Ulla, att när något hade hänt, då borde hon gå och sätta sig vid datorn
95

direkt med barnet men den möjligheten fanns inte samt att det gjorde att det kunde gå flera
månader ibland innan barnet fick fotografiet i sin hand och kunde sätta in det i portfolion.
Ulla tog åter upp att det gick åt många timmar till själva görandet av portfolion, att sortera
bilder och printa ut bilder och skriva texter.
P4 - Disa såg ett hinder i tiden, där hon tog upp att det var för många barn i barngrupperna,
vilket gjorde att pedagogerna inte hann med portfolioarbetet i den utsträckning de skulle
vilja. Disa menade att de ändå hade förändrat portfolion och att arbetet med den hade
förbättrats. Disa såg vissa hinder i att personal byttes hela tiden och att det gjorde att
pedagogerna ständigt befann sig i olika stadier i portfolioprocessen. Disa fann att det
innebar svårigheter, eftersom förskolan hade hållit med portfolio under många år. En ny
pedagog slängdes, enligt Disa, på något vis in i portfolioarbetet. Disa tog upp att
pedagogerna skulle göra en kartläggning, bestämd av politikerna i kommunen, som hade
uppnåendemål med, som fokuserade på bristerna och att det inte fanns med i förskolans
läroplan. Disa beskrev att pedagogerna skulle bocka av att barnen kunde detta eller detta,
och det gjorde att barnet inte alltid var delaktig mer än att pedagogen hade kollat att barnet
kunde t ex bygga tre klossar på höjden eller inte. Disa menade att kartläggningen var ett
hinder och inte heller var en bra modell. Det medförde att pedagogerna till viss del fick
göra ett dubbelarbete, dels med portfolion, dels med kartläggningen.
P5 - Alice tog upp tiden som ett hinder i portfolioarbetet. Alice sa också att en del såg
portfolioarbetet som en evinnerlig process. Alice tyckte det måste finnas ett arbetssätt på
förskolan, som kändes bekvämt och rätt för all personal, inte bara en eller två som t ex
gillade portfolion utan drömläget var att alla skulle känna att de hann med och att de
klarade av det. Alice trodde att pedagogerna hade nått till en punkt, där de började ta in nya
idéer och ville fokusera på något annat än portfolion.
Förstår du nu hur jag tänker! Just nu skulle jag gärna vilja ha portfolion vilande,
faktiskt. Även om vi har trappat ner på vissa delar i portfolion. Jag tror ändå att
barnen inte blir lidande om vi minskar på portfolion. Definitivt inte. Jag anser
däremot att de t o m skulle kunna bli vinnare. Om vi börjar arbeta utan att se oss
blinda på att portfolion är det enda som finns här i världen.
Alice menade att pedagogerna i stället skulle prova pedagogisk dokumentation och byta
spår. Alice såg skillnaderna i att i portfolio fokuserades väldigt mycket på det enskilda
barnet, medan det i pedagogisk dokumentationen var samspelet och det som hände i
gruppen som var det grundläggande.
SP6 - Tova tog upp att det till viss del blev ett hinder när pedagogerna valde att använda
datorn i portfolioarbetet. Tova beskrev att det handlade om den tekniska biten, dels att alla
pedagoger inte kunde hantera datorn och andra tekniska hjälpmedel, dels att förskolorna
var eftersatta med datorer, aktuell programvara och kameror. Tova uttryckte en
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förhoppning kring att om förskolorna C, D och F lyckades göra det här med
portfolioarbetet till ett bra arbete, så motiverade det och skapade möjligheter till att söka en
större andel medel till teknisk utrustning. Tova ansåg att ett annat hinder var att flera
pedagoger tycktes inkörda i det gamla mönstret att titta på barnets brister, istället för att
granska verksamheten, där det gällde att kritiskt pröva: ”Vad erbjuder vi på denna
förskola?”
Sammanfattning. Samtliga fem pedagoger tog upp tiden som ett hinder. Upplevelsen
kring vad som var hindret tid tog sig i olika uttryck. SP6 förde fram att förskolorna var
eftersatta i tillgången av uppdaterade datorer, programvaror och digitalkameror. Ett annat
hinder var, som SP6 såg det, att pedagogerna var inkörda i gamla mönster att titta på
barnet, som ett barn med brister, istället för att granska verksamheten.

5.10 Vilken roll kan specialpedagogen ha i arbetet med portfolio?
P1 - Elina tyckte att specialpedagogen skulle ge tips, när pedagogen kände att hans/hennes
kompetens inte räckte till och där det var barn som pedagogerna inte riktigt nådde fram till.
Elina ville då fråga specialpedagogen: - ”Hur ska jag göra för att stärka detta barnet?”
Elina menade att portfolioarbetet fanns att tillgå, om hon ville att barnet skulle visas ur ett
positivt perspektiv, även om hon inte själv kunde hitta vägar för att få barnet att göra
tillräckligt i positiv riktning. Elina förslog att specialpedagogen skulle hjälpa pedagogen att
få barnet att liksom ändra vägen, så att hon kände att barnet verkligen kunde få lyckas.
P2 - Lotten förslog att specialpedagogen skulle gå och titta i portfoliopärmen kring vad
som har varit, att jobba vidare utan att gör om samma sak igen. Lotten menade att i
portfolion kunde pedagog och specialpedagog tillsammans se vad barnet kan och sedan
låta det bli en utgångspunkt. Lotten trodde att specialpedagogen kanske kunde se något
intresse hos barnet genom portfolion, som pedagogerna på förskola kunde spinna vidare på
och också diskutera kring.
Nu har vi pärmen här och detta har hänt. Hur kan vi gå vidare?
Lotten beskrev att om pedagogerna visste att något barn hade problem med t ex motoriken,
så jobbade de lite extra med barnet, tillsammans med de andra barnen. Lotten sa att just det
barn som pedagogerna visste hade lite extra problem, följde de mer och tog fler bilder på
för att bättre kunna se utvecklingen, där det enbart var positiva bilder som sattes i pärmen.
P3 - Ulla tyckte att om specialpedagogen skulle stötta ett barn så var det en bra idé att sätta
sig med barnet, titta i portfoliopärmen och låta barnet få berätta. På så sätt kunde, enligt
Ulla, både barnet och specialpedagogen lära känna varandra under tiden.
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P4 - Disa ansåg att specialpedagogen kunde se vad som hände i barnets process via
portfolion. Disa tänkte sig att t ex ett barn som hade språkövningar med specialpedagogen,
där specialpedagogen tog bilder eller skrev, så medförde det att barnet senare kunde berätta
och komma ihåg vad som gjordes. Pedagogerna på förskolan kunde då stötta barnet vid
andra tillfällen och samtala med barnet: - ”Lärde du dig någonting?”
P5 - Alice tog upp att specialpedagogen kunde handleda pedagogen, så att de tillsammans
kunde se vad som behövde göras. Alice menade att när pedagogen och barnet samarbetade
med andra barn, så skedde det en utveckling i barnet, som också kunde synliggöras i
portfolion. Alice såg däri kopplingen till specialpedagogen men hon kunde inte se någon
direkt kopplingen till specialpedagogen och portfolioarbetet, mer än att specialpedagogen
uppmärksammade det som fanns i portfoliopärmen såklart.
Ja, det är en möjlig väg för specialpedagogen gentemot föräldrarna och
habiliteringen med portfolion. Där kan portfolion finnas med i samtalet. Det tycker jag
skulle vara en självklarhet, faktiskt, att ha med portfoliopärmen in i det i samtalen med
habiliteringen och föräldrarna.
Alice tyckte att det inte enbart skulle diskuteras hjälpmedel och det som gällde på
habiliteringen utan specialpedagogen måste se till att diskussionerna handlade om det som
gällde barnet här och nu på förskolan.
Vad kan vi göra mer – nu har dom testerna visat så här på HAB. Det här behöver han
stöd i? Ja, och så här långt har han kommit hos oss på förskolan.
Alice föreslog att samtliga inblandade skulle titta i portfolion, för att få till stånd ett
samarbete på den nivån samt komma fram till vad pedagogerna på förskolan skulle göra.
SP6 - Tova menade att det var specialpedagogerna som var de pedagogiska ledarna. Tova
sa att cheferna hade mycket pappersarbete och inte alltid var så insatta i de
specialpedagogiska frågorna heller för den delen. Tova ansåg att det därför var naturligt att
specialpedagogen var drivande i utvecklingsarbetet på förskolorna och att cheferna på
något sätt kände sig trygga i det. Däremot menade Tova att det var betydelsefullt att
cheferna hade skapat tid till specialpedagogen och till det utvecklingsarbetet som pågick på
förskolorna C, D och F, för det hade fungerat kanonbra.
Sammanfattning. Pedagogerna såg specialpedagogens roll i portfolioarbete på olika sätt,
från att ge tips och råd i hur barnet skulle kunna stärkas, gå in och titta i portfoliopärmen
kring barnets historia och kanske se något intresse hos barnet i portfolion, se vad hade hänt
i barnets process via portfolion till att specialpedagogen skulle ta bilder på eller skriva om
barnet. SP6 Tova ansåg att specialpedagogen skulle agera i rollen som pedagogisk ledaren
och driva utvecklingsarbeten på förskolan.
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5.10.1 På vilket sätt kan portfolion användas som ett specialpedagogiskt
redskap?
P1 - Elina menade att om pedagogen verkligen hade jobbat med barnet och visat det i
portfolion, så kunde kanske specialpedagogen se vad som fattades och inte fattades hos
barnet. Utifrån det kunde specialpedagogen göra sig en bättre bild, än att bara träffa barnet
och se vad det kunde och inte kunde, där portfolion blev ett komplement.
P2 - Lotten tyckte att specialpedagog och pedagog skulle samtala kring portfolion, se på
nuläge och vad de kunde jobba vidare med. Lotten betonade att det skulle handla om hela
barnet, där portfolion bidrog till att se på barnet i flera situationer. Dessutom om det hände
något kring ett barn, där det inte fanns så mycket i portfolion om barnet, så fick
pedagogerna fråga sig varför det inte hade hänt något, t ex att barnet inte fått tillräcklig
uppmuntran eller hur de kom sig att det fanns så lite dokumenterat kring barnet. Lotten
tänkte sig portfolion som ett redskap, att användas både av pedagogerna och
specialpedagogen i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.
P3 - Ulla tyckte det kunde bli lite svårt att ha portfolion som ett specialpedagogiskt
redskap, när det handlade om barn i svårigheter. Ulla beskrev att det fanns vissa barn som
hade väldigt lätt för att lära sig och det medförde att det var väldigt lätt att dokumentera
och sätta in bilder i deras portfoliopärm. Ulla menade att det kunde vara svårare att
dokumentera vissa barn, som t ex var väldigt sällan på förskolan och som dessutom hade
ett speciellt beteende.
P4 - Disa funderade kring att när pedagogerna arbetade med portfolio, så som hon tänkte
sig arbetssättet, då kunde ju specialpedagogen ha nytta av den tankegången och använda
sig av portfolion just i sitt arbete med barnet. Disa menade att barnet kunde få sätta in de
läroprocesser som skedde mellan specialpedagogen och barnet samt för barnet. Disa såg
det som att portfoliodokumenten blev ett redskap för specialpedagogen, att visa vad som
hände kring barnet men även till att se hur organisationen och miljön var och hur den
kunde förbättras på förskolan, för barnets skull.
P5 - Alice menade att pedagogerna såg positivt på barnen i portfolion och
lärandeprocessen. Alice menade att det positiva skulle komma fram plus att de på
habiliteringen hade kommit fram till vissa saker som barnet hade svårigheter i och då
skulle det inte lyftas fram i portfolion. För portfolion visade, enligt Alice, på färdigheter
och det positiva. Alice tyckte det var lite svårt att få ihop portfolion med
specialpedagogens arbete, för portfolion var ju vardagsarbete, där vardagsperspektivet
fanns i portfolion. Alice lyfte fram att det fanns en nivå till och det var det
specialpedagogiska perspektivet.
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SP6 - Tova trodde att när specialpedagogen jobbade i ett arbetslag eller kring ett specifikt
barn, så kunde specialpedagogen också jobba mycket med barnets portfolio och synliggöra
de positiva bitarna kring barnets lärmiljö och hur barnet fungerade. Tova sa att hon som
specialpedagog, kunde be en pedagog att till nästa gång de träffades, så skulle pedagogen
hitta tre situationer där barnet fungerade. Specialpedagogen hade därmed portfolion som
ett redskap, menade Tova.
Sammanfattning. Pedagogerna hade idéer och tankar om portfolion som redskap för
specialpedagogen, som komplement, att specialpedagog och pedagog skulle kunna samtala
runt portfolion, se på nuläget och vad de kunde jobba vidare med, ge bilder på barnet i
flera situationer och använda sig av portfolion i sitt arbete med barnet. SP6 menade att när
specialpedagogen jobbade i ett arbetslag eller kring ett specifikt barn, så kunde
specialpedagogen också jobba mycket med barnets portfolio och synliggöra de positiva
bitarna, kring barnets lärmiljö och hur barnet fungerade.

5.11 Är det något du vill tillägga eller förklara ytterligare?
Jag ställde frågan om pedagogerna hade något att tillägga eller förklara ytterligare och
samtliga hade något de ville ta upp och svaren redovisas i följande avsnitt.
P1 - Elina hade ett förslag och berättade om en förskola som hade någon sorts pooltjänster,
vilka gick in och hade barngruppen, så att pedagogerna fick bättre tid för att arbeta med
portfolion och för att pedagogerna inte skulle behöva lägga portfolioarbetet på sina egna
planeringar. Elina menade att det kunde varit bra och hade underlättat för de pedagoger
som tyckte att portfolioarbetet tog så mycket tid. Elina tog upp att om pedagogen i
dagsläget inte kunde jobba med portfolion på planeringstiden, så medförde det att tid fick
”stjälas av andra”, där pedagogen gick ifrån och satte sig när det var färre barn men det
kunde då inte planeras i förväg.
P2 - Lotten beskrev att hon tyckte det var roligt att jobba med portfolio men att det tog tid.
Hon såg det som en utmaning för en själv hur man skulle kunna göra och hur man kunde
gå vidare. Lotten tog upp att det var väsentligt att ta upp helheten och inte enbart utvalda
saker. Lotten beskrev att pedagogerna hade förändrat i portfolioarbetet genom att använda
målen i läroplanen och hänga upp dem i hallen tillsammans med bilderna på barnen, t ex
när ett barn hade hjälpt en kompis kopplades det till mål som stämde med bilderna. Ett
annat syfte var, enligt Lotten, att föräldrarna skulle kunna se sambandet och att det bidrog
till att läroplanen blev synlig även i portfolion. Lotten betonade att det hängde ihop och att
det var relativt nytt i portfolioarbete, därför ville hon berätta om det.
P3 - Ulla funderade kring om introduktionen av portfolion kunde hade gjorts på ett annat
bättre sätt, där arbetslaget hade fått diskutera ihop sig vad de ville med portfolion och
därifrån gått på föreläsningar, som de hade varit intresserad av. Ulla hade ett förslag att
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ansvarspedagogerna skulle ha en till två timmar efter att barnen hade gått hem varje dag,
för att kunna skriva ut bilder kring vad som hänt under dagen och få reflektera med
varandra utan barnen. Ulla menade att kanske hade pedagogerna kunnat möta barnen bättre
och haft bilderna med sig till dagen efter för att samtala med barnen. Ulla sa att portfolion
tog mycket tid, om det skulle bli bra.
P4 - Disa tog åter upp om den modell som hon hade funderat kring och ritade upp den
(Figur 5.2). Disa trodde att den kunde användas för att se och skapa sammanhang kring
portfolion, läroplan, dokumentation och specialpedagogens roll i förskolans verksamhet. I
modellen syns de nationella styrdokumenten, med mål och riktlinjer i Lpfö98 länkade till
och får betydelse för kommunens barn- och skolplan med prioriterade mål. Förskolans
verksamhet blir till genom arbetet med mål och riktlinjer i sin Lokala arbetsplan. Varje
avdelnings verksamhet kopplas ihop med varandra. ”Vad betyder mål och riktlinjer för den
dagliga verksamheten? Vad innebär det för pedagoger, barngruppen och föräldrarna i sin
helhet?” När målen har tolkats och bearbetats för att finnas i ett sammanhang, kan
återkoppling ske via olika dokumentationer.

Figur 5.2 Synliggörande av den process som sker, när mål och riktlinjer länkas till den
lokala verksamheten på förskolan.
Källa: Modell beskriven av P4 – Disa.
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P5 - Alice tog upp om de måldiskussioner som pågick på förskolan, i ett försök att enas om
hur den röda tråden skulle vara. Alice sa att förskolan hade diskuterat målen och
pedagogerna kände att även målen kunde genomsyra portfolion. Alice förklarade hur de
hade tänkt, där barnen skulle få vägledning av pedagogerna från småbarn till syskon så att
utveckling och lärande blev synligt i portfolion utan en massproduktion av
dokumentationer. Alice gav exempel att när det gällde matte, så tänkte pedagogerna att de
skulle skriva att detta har hänt när t ex Kalle sitter och sorterar bilar och matten blev
synliggjord där. Alice ansåg att när barnet kom till syskonavdelningen och då kunde
pedagogerna jobba vidare med matten och ställa frågor till barnet som; - ”Hur har du lärt
dig? Hur gjorde du?” Alice menade att på så sätt kom den vägledning in som pedagogerna
kunde stå för och det skulle minska bildantalet. Med färre bilder så blev det lättare för
barnet att komma ihåg, sa Alice. Alice avslutade med att säga att hon med hjälp av
frågorna och sina svar under intervjun, hade öppnat upp för sina egna tankar och att det
hade klargjort en del saker.
SP6 - Tova tog upp att när det pratades portfolio, var hon inte så säker på att det var
portfolio hon egentligen menade. Tova sa återigen att hon trodde att begreppet portfolio
användes ”lite slarvigt”. Tova betonade att det var betydelsefullt att pedagogerna visste
vad de pratade om och att nu pratade de inte portfolio som det gjordes förut, där alla barn
skulle göra handavtryck och så skulle det in i pärmen. Tova menade att begreppet portfolio
skulle användas, så måste alla pedagoger läsa en viss litteratur och få klargjort vad som
menas med portfolio. Tova ansåg att om det inte kunde åstadkommas vad som menades
med portfolio, så fick förskolans pedagoger faktiskt hitta ett annat namn på pärmen än
portfolio. Orsaken till det var, enligt Tova, att det annars blev krockar i förväntningarna.
Sammanfattning. Samtliga respondenter hade något de ville ta upp i den avslutande
frågan. Förslagen handlade om att ha en sorts pooltjänst, vilket bidrog till att pedagogerna
fick mer tid att arbeta med portfolion, att använda kopplingar till läroplanen i diskussioner
på ett djupare plan för att se sammanhangen, att pedagogerna fick möjlighet att lägga ett
par timmar varje dag för att enskilt eller tillsammans prata om och arbeta med portfolion
samt en modell, som visar på samband kring portfolio och läroplanen. SP6 tog upp att det
var betydelsefullt att pedagogerna visste vad de pratade om och att det var skillnad på
portfolion från dåtid till nutid samt betonade att det mest angelägna var att pedagogerna på
förskolan faktiskt klargjorde vad begreppet portfolio innebar.
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6 ANALYS
I analysen jämför jag resultaten från respondenterna för att betrakta likheter och skillnader
samt andra intressanta ståndpunkter som blev synliga i resultatet. Jag analyserar först kring
pedagogernas bakgrund och vad portfolio innebär för dem samt de intriger och
vändpunkter som uppenbarar sig. Därefter tar jag samma utgångspunkter som i
resultatdelen, där jag startar i syftet och frågeställningarna i problemformuleringen. För att
tydliggöra analysen av resultaten har innehållet i intervjuerna kategoriserats i olika teman.
Dessa teman är dokumentation, samspel och lärande, språkets betydelse, reflektion, etik i
portfolioarbetet och specialpedagogens roll. Till citaten har kursiv stil använts. Analysen
avslutas med en slutsats. I tolkningsarbetet analyserar jag mina tolkningar i förhållande till
undersökningens vetenskapliga förankring. Jag har använt mig av narrativ teori och analys,
inspirerats av hermeneutiken som tolkningslära samt betraktat det postmoderna
socialkonstruktionistiska perspektivet i studien.

6.1 Intriger och vändpunkter
6.1.1 Intriger
Intriger tolkas enligt Johansson (2005) som en slags ordnad princip, som ger mening till
berättelsens olika delar. Intriger kan även ses som en struktur, vilken fogar samman
berättelsen till en helhet. I detta kapitel tar jag upp de intriger dvs några tydliga teman som
återkom och bildade mönster i de intervjuade pedagogernas narrativ.
P1 - Elinas berättelse kännetecknas av att hon återkommande tar upp att hennes inställning
till portfolio har förändrats och blivit annorlunda, dels sedan hon läste till förskollärare,
dels sedan förskola A och B ändrade sättet att arbeta med portfolion. Elina lyfter fram att
portfolion är till för att visa och stärka barns framgångar, där barnen verkligen kan ”se sitt
växande” och att de har lärt sig något nytt.
P2 - Lottens berättelse om portfolion handlar alltigenom att den ska göra att barnet ser sitt
eget lärande och att barnet stärks av det. Lotten tar återkommande upp att hon vill förbättra
dokumentationen i barnens portfolio och hon är noga med att knyta an till läroplanen.
Lotten talar om att hon gärna hjälper sina kollegor i portfolioarbetet, att barnen kan få
hjälpa till. Lotten menar att hon hela tiden har tankar kring att vidareutveckla portfolion
och göra dokumentationen bättre.
P3 - Ullas berättelse präglas av att hon inte har valt att jobba med portfolio utan blev ålagd
att göra det. Ulla ser portfolioarbetet till stor del som ett sekreterararbete. Ulla tar
återkommande upp att om hon ser att något händer i barnets utveckling, så ska det finnas
med i portfolion för att visa vad barnet kan. Ulla menar att pedagogerna hjälper varandra
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men att barnen inte är så delaktiga. Ulla klargör att hon har mycket negativt med i bagaget
kring portfolion men att hon numera såg positiva delar i portfolioarbetet.
P4 - Disa var med vid introduktionen av portfolion och det återkom jämförelser mellan då
och nu i hennes berättelse. Disa ställer frågor i sökandet efter en djupare förståelse i
portfolioarbetet. Disas berättelse bildar ett mönster av återkopplingar och förändringar i en
process. Disa pratar om det viktiga i att individualisera i en stor i barngrupp och att
portfolion ska visa på det positiva. Disa fogar samman sin berättelse genom att fokusera på
att tanken från början var att i en försök- och misslyckandemetod hela tiden revidera arbete
med portfolion samt att det pågår.
P5 - Alice återkommande tema är hon visst tycker om portfolion men att hon funderar
mycket på att ta en paus, för att söka andra arbetsformer. Flera gånger tar Alice upp att det
finns andra sätt att dokumentera på och att pedagogerna på hennes avdelning har börjat
jobba med pedagogisk dokumentation, vilket innebär ett annorlunda sätt att synliggöra
barns utveckling. Alice ser inte portfolion som det ultimata och tar upp att pedagogerna ska
arbeta utan att se sig ”blinda på portfolion”. Alice nämner ett drömläge, där alla
pedagoger ska kunna känna att de hinner med och klarar av arbetet med dokumentationen
samt att förändringar sker för att få till stånd ”samma positiva tänk” kring barns
lärprocesser på förskolan.
SP6 - Tovas berättelse kretsar kring att specialpedagogen ska vara en drivande
utvecklingsledare, som handleder och skapar förutsättningar för att pedagogerna ska kunna
ändra perspektiv. De tydliga teman som återkom handlar om det förändringsarbete som
Tova är en del i, där portfolion är ett sätt att i första hand se på verksamheten i förskolan.
Tova tar upp samtal och diskussioner som viktiga ingredienser, för att pedagogerna ska
kunna utveckla verksamheten utifrån portfolion. Tovas berättelse präglas av att ”vända
tankesätt” och utveckla förskolorna från ett individperspektiv till ett relationsperspektiv.
Tova tar upp att det är angeläget att verkligen ”bryta sönder begrepp”, inte ta för givet att
man pratar om samma sak och att portfolion är ett sådant begrepp som har olika betydelser.

6.1.2 Vändpunkter
Vändpunkter beskrivs av Johansson (2005), som avgörande händelser i en människas liv. I
detta avsnitt tar jag upp de vändpunkter som jag tolkade som betydelsefulla händelser för
pedagogerna i deras arbete med portfolio i förskolan.
P1 - Elina upplever vändpunkter när hon var på en förskola, där de inte jobbade med
portfolio och plötsligt inser hon att portfolion är ett bra arbetssätt, för att stärka barnet i att
det ”kan och lär sig” samt att pedagogen också kan se det som händer. I linje med det
beskriver Elina vändpunkter, när hon ser att barnen upptäcker att de lär sig något nytt,
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verkligen lyser upp och märker att `jag kan´ och sedan får se det dokumenterat i bild och
bekräftat i samtal med en vuxen.
P2 - Lotten ser vändpunkter när hon upptäcker att barnen tycker att deras pärm är speciell,
när barnen tittar i pärmen för att se vad de har lärt sig och visar pärmen för andra barn och
vuxna. Lotten tycker att det är jätteroligt att jobba med datorn och upplever vändpunkter
när hon har provat något nytt samt lyckats utmana och utveckla sig själv i portfolioarbetet.
P3 - Ulla finner vändpunkter när hon ser att det händer något i ett barns utveckling t ex när
barnet kan klippa eller har lärt sig att cykla. Ulla tar också upp att vändpunkter blev till när
hon hade lärt sig att titta på nedslag i barnets utveckling genom portfolioarbetet och att
portfolion hade lyft vissa saker för henne, så att hon ser med andra ögon på barnen.
P4 - Disas ser vändpunkter i olika skeden under framväxten av portfolion på förskolan,
bland annat när pedagogerna helt plötsligt upptäckte att barnet ”vann” på sättet att arbeta
med portfolion: ”Barnen älskade att jobba.” Vändpunkter framträder också för Disa när
barnen kommer och berättar att `det vill jag ha i min pärm för det har jag lärt mig nu´ och
visar på starkt engagemang i portfolion. Vändpunkter uppenbarar sig för Disa i samtal med
barnen och andra vuxna, när t ex barnet berättar övertygande för mottagande lärande om
sin portfolio i ett överlämningssamtal samt när Disa kommer på modeller och ser samband
tydligt.
P5 - Alice beskriver att det blev en betydelsefull vändpunkt, när hon tittar på ett par
fotografier från lekskoletiden. Alice menar att det är en form av enkel portfolio. Alice
tycker fortfarande väldigt mycket om att se på bilderna. Andra vändpunkter är enligt Alice,
när barnens ögon tänds i ögonblick av upptäckter och hon ser att de får en ”wowupplevelse”, där Alice delar den med barnen och sina kollegor. En annan vändpunkt dyker
upp när Alice kommer på en idé under intervjun, att portfolion skulle kunna finnas med i
samtal med habiliteringen, föräldrar och pedagoger på förskolan, för att inte bara diskutera
hjälpmedel utan se barnet här och nu i vardagen.
SP6 - Tova upplever vändpunkter när hon ser att pedagogerna börjar prata på ett annat sätt
än de gjorde förut, där de upptäcker saker i portfoliobilderna och samtalar om det som
blivit synligt. Andra vändpunkter som Tova tar upp är när pedagogerna diskuterar
verksamheten i förskolan, där portfolion medför att positiva förändringar äger rum i
barnens lärmiljö. Det blir pedagogiska vändpunkter, enligt Tova, som gynnar barnet,
pedagogerna och hela förskolan.
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6.2 Presentation av pedagogernas bakgrund
I analysen som följer upprepas inte namnen på informanterna utan jag använder
beteckningarna P1, P2, P3, P4, P5 samt SP6. Skälet till det är att jag avser att tydliggöra
analysen av resultaten, där namnen inte fyller samma funktion som de gör i de övriga
avsnitten. De pedagoger som jag intervjuat har arbetat i förskolan varierande antal år, som
förskollärare, från ett år till 20 år. SP6 hade utbildat sig till specialpedagog och arbetar
sedan 1,5 år som specialpedagog på förskolorna C, D och F. Informanternas bakgrund
kring portfoliometodiken är omväxlande. Från att ha arbetet med portfolion under ganska
kort tid, 2,5 år och helt enkelt fått följa förskolans intentioner med portfolioarbetet, till att
ha varit med från starten och följt portfolioarbetets förändring under tio års tid samt varit
delaktig i det förändringsarbete det inneburit. Kompetensutbildning kring
portfoliometodiken visar sig vara olika för pedagogerna, från att ha fått kunskaper i ämnet
via högskolan, gått på en föreläsning om portfoliometodiken, läst litteratur, till
diskussioner på förskolan, där antigen rektor, förskolechef och/eller specialpedagog har
fört förändringsarbetet. Informanterna påtalar att de behöver läsa ny litteratur och gå på
föreläsningar, om portfolioarbetet ska fortsätta och inte stanna av. Förskolorna C, D och F
deltog i en föreläsning om portfolio i början av det förändringsarbete som startade upp.
Därefter fick pedagogerna handledning av specialpedagogen och tid för diskussioner kring
hur de skulle fortsätta portfolioarbetet med stöd av ledningen.
Under intervjuerna uppfattar jag att fyra av fem pedagoger betraktar förskola A och B:s
inbördes relation till varandra på olika sätt. Fyra av pedagogerna ser det som om de är en
förskola, för att de ligger nära varandra, har ett pågående samarbete och har samma chef.
P3 som jobbar på förskola B skildrar det som två förskolor, vilket det är på papperet. I linje
med detta säger samma fyra pedagoger att portfolion är den speciella inriktning som
förskolorna A och B har. P3 menar att förskola B har en annan inriktning och skillnaderna
visar sig i informanternas berättelser. Samtliga pedagoger uttrycker vilja och intresse att
söka nya sätt att i portfolioarbetet och kring dokumentationer i förskolan. Jag noterar att
pedagogernas första kontakt med portfoliometodiken får betydelse för hur de fortsätter att
arbeta med portfolion.
De fem pedagogerna beskriver både positiva och negativa tankar om portfolio och visar på
en bredd av antaganden. Om pedagogen har varit med från början i portfolioarbetet eller
blivit ålagd att `bara göra det´ har det, enligt min förförståelse, också betydelse för hur de
betraktar portfolion. Pedagogerna tacklar den uppkomna situationen på olika sätt, några
förkovrar sig i portfoliometodiken genom litteraturläsning eller genom att lära sig av andra
pedagoger hur portfolioarbetet skulle utföras. Ett par av pedagogerna föreläste på andra
förskolor om portfolioarbetet på förskola A.
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Ett par av pedagogerna som fått ett första negativt intryck av portfolion har efterhand
förändrat synen på portfolion till att bli mer positiv, genom en vilja att lära sig mer om
portfoliometodikens syften och grunder. En pedagog är fortfarande negativt inställd till
portfolio men det negativa har mildrats något. Pedagogen som varit med under
introduktionen av portfolioarbetet och specialpedagogen som var delaktig i införandet av
portfolion på förskolorna C, D och F, visar på en stark känsla av sammanhang i det
förändringsarbete som pågår kring portfolion. Det stämmer med KASAM-teorins grunder
Antonovsky (1991) .
Pedagogerna visar på en förståelse för de olika faserna, som uppträder i portfolioarbetet.
P4 och SP6 tog upp att portfolion är intressant i hur det kan tydliggöra lärande och att det
innebär olika saker för olika pedagoger. SP6 tar även upp vikten av vägledning och
ledningens engagemang i förändringsarbetet med portfolion, om arbetet ska få en
fortsättning. Det påvisar Ellmin och Ellmin Cederholm (2006), som har erfarenhet av
portfolioprocesser och anser att det tar tid att komma igång och att det behövs tid innan allt
klarnar. Författarna framhåller att när arbetet väl är igång så blir portfolion något naturligt
som vävs in i den ordinarie verksamheten och den behöver vara starkt integrerat med
övriga processer. Det är grundläggande att portfolioarbetet som bärande pedagogisk idé,
har fotfäste i den verksamhet där den pågår, påpekar Ellmin och Ellmin Cederholm (2006).
I förskola A har portfolioarbetet en stark framtoning, enligt pedagogerna, medan förskola
B inte lägger lika stor vikt vid portfolioarbetet. Portfolion i förskolan beskrivs av Pramling
Samuelsson och Sheridan (1999), som ett av flera sätt att följa upp det pedagogiska arbetet.
Det blev tydligt att samtliga informanter använder sig mer eller mindre av portfolion, som
en del i det pedagogiska arbetet på förskolan.

6.3 Vilket syfte har pedagogerna med portfolion?
De fem pedagogerna beskriver att portfolion ska knytas till läroplanen, finnas med i samtal
med föräldrar och vid överlämningar. Följande syften för portfolion tas upp av de fem
pedagogerna:






Göra det enskilda barnets läroprocess synlig, visa vad barnet utvecklar och lär.
Visa barns framgångar, där barnet kan se att det växer och lär sig något nytt.
Individualisera, vilket medför att barnet ser sin egen utveckling och sitt lärande.
Möjliggöra att pedagogerna ser barnets utveckling.
Få göra saker individuellt med sin ansvarspedagog, som en slags motvikt i en stor
barngrupp.

SP6:s beskrivning tar en annan utgångspunkt i syftet nämligen att:
 Byta perspektiv; inte ha fokus på det enskilda barnet och utgå från verksamheten.
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I betraktelsen av svaren kan jag se att beskrivningen av syftet beror på hur pedagogerna
förstår portfolion kopplad till syftet; som själva pärmen eller arbetssättet med portfolion
och att det påverkar svaren. Ellmin och Ellmin (2003) beskriver portfolio som ett
mångtydigt begrepp samt att det är ett förhållningssätt och en lärstrategi. Informanternas
nyansskillnader i vilket syftet är lyfter fram att pedagogerna, dels har tolkat syftet på olika
sätt, dels att syftet har förändrats med tiden. Det handlar för pedagogerna om att se, följa
och stödja barnens individuella utveckling och lärande. Medan specialpedagogen menar att
syftet inte är att ha fokus på det enskilda barnet utan istället att byta perspektiv och utgå
från vad verksamheten erbjuder. Ellmin och Ellmin Cederholm (2006) tar i en mycket
kortfattad definition av portfolio upp att det första steget är att den har ett visst syfte.
Portfoliometodiken har, enligt Bern, Frööjd och Torén, 2001, tre byggstenar:
förhållningssätt, människosyn och kunskapssyn, där arbetet med portfolion i förskola och
skola bygger på förhållningssättet att barnet är kompetent. Det betyder, skriver författarna,
att vi har tilltro till barnets förmåga och egen lust att lära. Dessa delar framkommer i
pedagogernas beskrivning av syftet med portfolion. Flera författare (Taube, 1997; Bern,
Frööjd & Torén, 2001; Ellmin & Ellmin, 2003, 2005; Ellmin & Ellmin Cederholm, 2006)
anser att portfoliometodiken startar i det barnet kan och det synsättet visar sig i vad som tas
upp i syftet. Det blir användbart för att komma vidare och göra vardagen mer begriplig,
hanterbar och meningsfull, enligt informanterna men syftet är flertydigt.

6.4 Hur kan portfolioarbetet påverka och utveckla förskolans
verksamhet?
I detta avsnitt tar analysen sin utgångspunkt i hur pedagogerna anser att portfolioarbetet
påverkar och utvecklar förskolans verksamhet. Portfolions innehåll, dokumentation,
samspel och lärande, språkets betydelse, reflektion samt etik finns med som underrubriker.

6.4.1 Vad kan portfolion innehålla?
De fem pedagoger på förskolorna A och B, berättar att portfolion hanteras olika av olika
pedagoger men att de har bestämt en gemensam grund i portfolioarbetet.
Ansvarspedagoger har huvudansvaret för ett antal ansvarsbarn. Pedagogerna väljer ut
innehållet och varje barn har sin egen pärm med flikar.
 Antalet flikar varierar mellan avdelningarna på förskola A och B, från två till fem.
 Materialet består av dokumentationer, bilder och text samt teckningar som sätts in
under rubriker som `Jag själv´, `Jag och mina vänner´, `Jag rör mig´, `Jag pratar,
`Jag och andra´ samt `Jag och leken´.
 Dokumentationen kan ingå i flera olika flikar, vilket medför vissa svårigheter att
veta vilken flik den ska sättas in under.

108

 I varje barns pärm finns en innehållsförteckning.
SP6 beskriver förskolorna C, D och F:s portfolioarbete. Innehållet består av flikar och det
har skapats likadana till alla avdelningar, dels en pärm för varje barn, dels en
utvecklingspärm för avdelningens verksamhet. De har, enligt SP6, inte ett system med
ansvarsbarn i portfolioarbetet.
 Fem flikar, som representerar fem förmågor, är med i pärmen.
 Innehållet i förmågorna är lika men rubrikerna skiljer sig åt för de tre förskolorna.
 I pärmarna finns en översikt som ett slags försetsblad, där bildsekvenserna
innehåller fem olika förmågor. Det innebär att det ibland blir svårt att bestämma
vilken flik pedagogerna skulle sätta den gjorda dokumentationen under.
 Olika mallar i power point, med olika rutor för t ex innehållet i bilden, vem som har
tagit bilden och vad pedagogen har reflekterat samt om det varit reflektion på egen
hand eller om pedagogerna har reflekterat tillsammans.
I analysen framkommer att pedagogerna ser att portfolions huvudsyfte är att visa på
barnets positiva utveckling och att detta kan göra på olika sätt. Pedagogerna beskriver att
varje barn på förskolorna A och B, har sin egen pärm. Förskolorna A och B har
ansvarspedagoger, som ansvarar för varje barns portfoliopärm, vilka har flikar med
rubriker som `Jag själv´. Jämfört med specialpedagogen, som säger att förskolorna C, D
och F inte har ansvarspedagoger och varje avdelning har en utvecklingspärm.
Pedagogerna menar att det är bra att ha dokumentationerna samlande i en pärm, eftersom
det underlättar för barnet och för pedagogerna att se varje individ. Det stämmer med Krok
och Lindewald (2003) som tar upp att pedagogerna sedan länge samlat det barnen gjort i
pärmar och det som finns i pärmarna har valts ut från olika kriterier. Författarna visar på
rubriker som `Jag´ och `Jag kan´ bidrar till att portfolion blir barnets samt att portfolion
ska underlätta för pedagogen att se och få tillit till varje barns förmåga. Krok och
Lindewald (2003) menar att det ger en tydlig översikt för barnet om pedagogerna
fotograferar deras arbeten och sätter in fotona i olika sammanhang i en pärm. Det har
informanterna med i portfolioarbetet.
En av de angelägnaste frågorna i portfolioarbetet handlar, enligt Ellmin och Ellmin
Cederhom (2006), om vad som ska sparas och på vilket sätt samtalet bidrar till utveckling
och lärande. Ju tidigare det finns tydlighet till detta desto mer underlättas portfolioarbetet,
anser Ellmin och Ellmin Cederholm (2006). Dessa funderingar uttrycks av informanterna
och det visar sig uppkomma svårigheter när pedagogen ska sätta in portfoliodokumentation
som stämmer in på mer än en flik.
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6.4.2 Portfolion som dokumentation
Informanterna anger att portfolion bidrar till en konkret dokumentation som belyser
barnens intressen, utveckling och lärande. Det blir tydligt att pedagogerna har olika tankar
och idéer om portfolion som dokumentation, hur dokumentationen kan se ut, olika grad av
engagemang hos pedagogen och varför det görs dokumentationer:
 Från början var portfolioarbetet ett sätt att förändra ett tänk, sätta igång att
dokumentera det positiva och sluta skriva om problem.
 Dokumentera i portfolion för att synliggöra det barnet lär sig och för att inte missa
något barn i gruppen.
 Engagemang hos pedagogen, alternativt oengagemang. Pedagogen kan ta en bild på
barnet, vad barnet gör och skriva ut dokumentationen utan något mer kring det eller
vara väldigt engagerad, ta reda på vad som ligger bakom vad barnet gjort och
samtala med barnet samt delge barnet dokumentationen.
 När något händer i vardagen. Pedagogen fotograferar och dokumenterar med en
text samt kopplar till läroplanen.
 När ett barn som håller på att utvecklas i något, gör pedagogen en dokumentation
med kommentarer samt för det vidare till kollegor i arbetslaget. Olika utformning.
 Individualisera, barnet får tid med ansvarspedagogen.
 Portfoliodokumentationer med bilder och text sätts först upp på väggar i hallen inne
på avdelningen, för att sedan sättas in barnets pärm.
 Samarbete i dokumentationsarbetet med varje barns pärm.
 Pedagogens enskilda arbete, med `eget stuk´ på sina ansvarsbarns pärmar.
 Dokumentationen väljs ut av pedagogen.
 Två pedagoger menade att det var ett utmärkt verktyg för att få till stånd den
dokumentation, som ska finnas i förskolan, beroende på hur portfolion används och
vilket innehåll den har.
 Dokumentera utifrån enskilda barnets processer
 Pedagogisk dokumentation istället för portfolio, som ett lätt sätt att synliggöra
förskolans verksamhet för föräldrar, pedagoger och barn
Specialpedagogen betraktar dokumentationerna i portfolion delvis ur ett annat perspektiv.
 Finna andra möjligheter att dokumentera på, att byta perspektiv från individ- till
relationsperspektiv och utgå från verksamheten.
 Dokumentera utifrån pedagogiska processer för att utveckla läromiljön i förskolan.
 Pedagogerna har börjat diskutera och analysera kring dokumentationer, som
skapades utifrån bilder av verksamheten.
 Varje avdelning har en utvecklingspärm, i vilken dokumentationen samlades i.
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Enligt pedagogerna varierar dokumentationen i portfolion och fokus ligger på individen,
alltså på barnets intressen och utveckling. När pedagogerna arbetar med portfolion, så
utgår de från barnens intressen och utveckling samt ibland när barnet kan något eller har
lärt sig något. Alla pedagoger har en viss dokumentationsform som de arbetade efter, detta
för att lättare synliggöra barnets utveckling, i vissa fall deras egen och verksamhetens
utveckling. Fyra av pedagogerna tar upp att barnen bör få ta mer del i
dokumentationsarbetet samt vara med och välja ut än de gör idag. En pedagog anser att
barnen är med i hög grad kring val av portfoliodokumentationen som sätts in i pärmen. En
pedagog tycker att portfolion är att jämföra med ett sekreterararbete, på grund av att
bilderna ska formateras, skrivas text till och printas ut.
Jag kan i analysen urskilja att pedagogerna både använder sig av lika och olika
dokumentationssätt, där alla är eniga om att den ska vara positiv. Ett par av pedagogerna
berättar om att engagemanget i portfolioarbetet spelar roll. En pedagog tar upp pedagogisk
dokumentation som ett alternativ till portfolion. En pedagog och specialpedagogen för
fram att portfolion ska bidra till att förändra tänket och söka nya perspektiv, från problem
till det positiva. SP6 anser att det centrala i portfoliodokumentationen handlar om att utgå
från verksamheten i ett relationsperspektiv och utveckla läromiljön i förskolan. Skolverket
(2009) tar upp att ett sätt att följa upp arbetet i förskolan är att dokumentera verksamheten,
där dokumentationen kan ingå som en del i utvärderingen och ligga till grund för
gemensam reflektion i personalgruppen. Informanterna visar att det i olika grad
förekommer reflektioner kring portfolion.

6.4.3 Vilka tekniska verktyg används i portfolioarbetet?
Samtliga informanter visar likheter i vilka verktyg de använder i portfolioarbetet:
 Digitalkamera för att fotografera.
 Dator.
 Papper, text till den aktuella situationen och barnets egna ord (för hand och i dator),
bilder, barnens teckningar.
 Färdiga mallar i power point samt en lista för att notera att en dokumentation gjorts
och/eller olika utformningar för själva dokumentationen
Ett dilemma är att det inte alltid finns en ledig dator, när pedagogen ska göra
dokumentationen. P2 säger att det saknas en egen dator på avdelningen och påpekar att
med egen dator kunde barnen bli mer delaktiga i framställningen av dokumentationen. SP6
tar upp att det saknas digitalkameror och uppdaterade datorer, vilket medför att
pedagogerna inte alltid har en ledig kamera eller dator att tillgå i dokumentationsarbetet.
En pedagog för fram att de alltid har penna och papper liggande framme på olika platser på
avdelningen för att lättare kunna anteckna en situation. SP6 tar upp att dokumentationen
för portfolion ska göras var pedagogen än befinner sig på förskolan. Av den anledningen
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har pedagogerna färdiga mallar och listor, som ett led i att underlätta tillverkningen av
dokumentationen. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) tar upp att för att visa olika
pedagogiska processer kan pedagogerna dokumentera både sina egna och barnens
läroprocesser med hjälp av kamera, video, bandinspelningar, intervjuer, observationer och
anteckningar av olika slag. Ingen av informanterna berättar att de använder sig av videoeller bandinspelningar i portfolioarbetet.

6.4.4 Samspel, reflektion och lärande
I portfolioarbetet använder sig pedagogerna av samspel och reflektion, tillsammans med
barnen och med varandra. Dessa begrepp genomsyrar den syn på kunskap och lärande som
finns i förskolans läroplan och som även tas upp i arbetet med portfolion:
 Pedagog - pedagog diskuterar en del kring vilket innehåll pedagogerna har med i
barnens portfoliopärmar t ex om det är mycket material, om tiden det tar att skriva
och hur mycket pedagogerna hinner med.
 Barn – pedagog, där ansvarspedagogen sitter med barnet och pratar om en ny bild
som sätts in i pärmen eller en dokumentation som finns uppsatt på väggen.
 Barn – barn, där barn själv tar fram pärmen, tittar i den, ensam eller tillsammans
med andra barn.
 Pedagog – förälder, ibland är barnet med. Samtalen finns för att visa vad barnet har
lärt sig och vad som pågår i förskolan.
 Barn - pedagog – annan vuxen, dels kring dokumentation som är uppsatt på
förskolans väggar, dels tar barnet ibland pärmen för att visa mor- och farföräldrar.
Portfolion används även vid överlämningar mellan avdelningarna och vid barnets
övergång till förskoleklass.
Samtliga informanter tar upp att samtal, dialog och reflektioner kring portfoliopärmen äger
rum i förskolan i olika sammanhang och i olika grad, när det gäller kvaliteten och tiden.
Samtliga informanter visar sig eniga om att det är det enskilda barnets positiva processer
som ska tas upp i portfolion och de tar upp hur viktigt samtalet med barnet är samt
åskådliggör frågor som de ställer till barnet. En pedagog beskriver att portfoliopärmen
lämnas hem innan föräldrasamtalet, där föräldrarna kan titta i portfolion tillsammans med
barnet eller tas hem lite då och då. Informanterna tar upp olika sidor av portfolion. P1 säger
att pedagogerna är de som ser barnets utveckling. P2 nämner att barnen kan få samtala om
och få hjälpa till i portfolioarbetet, även om barnet inte alltid konkret kan vara med när
bilder och texter skrivs ut. P3 ställer frågor som: ”Vad gör du här? Och vad tyckte du om
det?” P4 berättar att barnen ofta tittar i sina pärmar, samtalar om innehållet i
portfoliopärmen och pratar med varandra om olika saker. P4 ställer frågor som: ”Vad
tänker du här? Vad lärde du dig här?” P5 ställde frågor som: - ”Ser du vad som har hänt.
Berätta!”
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Jag finner skillnader i aktiviteten kring pärmen. P1 och P3 säger att det tagit lång tid innan
barnen börjat titta i sina pärmar. P4 tar upp att barnen ofta tar ner portfoliopärmen och vill
prata med pedagogerna om innehållet och att barnen vill att pedagogerna ska ta foto på
något de lärt sig. P1 och P3 menar att samtal och reflektioner förekommer när det händer
något i barnets utveckling. P2, P4 och P5 uppmärksammar när det sker lärande hos barnet.
Samtliga pedagoger menar att de delger varandra när det händer något speciellt och att de
samtalar på olika sätt om portfoliodokumentationen. Ellmin och Ellmin (2003) tar upp att
genom samtal och dialog med pedagogen, kan barnet få reflektera över sitt lärande och få
formulera sig kring det. Ellmin och Ellmin Cederholm (2006) beskriver att portfolions
grundstenar bygger på det ska pågå ett samlärande mellan pedagogen och barnet samt att
reflektion, dialog och samspel behöver komma till stånd när material väljs ut till portfolion.
Strandberg (2006) tar upp att Vygotskij framhåller att det är i interaktionen, i det sociala
samspelet som barnet lär. Lärandet sker till en början på ett socialt plan för att därefter
internaliseras på ett inre plan. Vi lär tillsammans, enligt Vygotskij. Föräldrarna får enligt
informanterna också ta del av barnets portfolio. Vid överlämning mellan avdelningarna och
till förskoleklassen finns portfolion med i olika utsträckning. P4 låter alltid barnet berätta
om sin portfolio för mötande lärare. P5 har inte med barnets portfolio vid överlämnandet
till förskoleklassen.
SP6:s beskrivning skiljer sig från de övriga informanternas berättelse genom att hon ser att
portfolion främst ska användas för samtal och reflektioner inom arbetslaget kring
dokumenterade processer, i en förhoppning om att innehållet ska utveckla verksamheten
och pedagogernas sätt att tänka kring lärandesituationer för alla barn. SP6 menar att
portfolion ska skapas för samtal kring miljön, där pedagog – pedagog, pedagog - barn kan
reflektera tillsammans på olika sätt. Krok och Lindewald (2003) beskriver att portfolion
kan bli ett redskap för att beskriva både den pedagogiska verksamheten och det enskilda
barnets utveckling.

6.4.5 Vad kan portfolioarbetet leda till enligt pedagogerna?
Informanterna har en variation av berättelser om vad portfolion kan leda till, från ett
positivt sätt att se på barns framgångar, där pedagogerna har lärt sig att möta och se barnets
utveckling och lärande, till ett förslag om en modell (Figur 5:2, s.101) samt att
verksamheten ska granskas för att utvecklas till en lärmiljö. Portfolioarbetet kan, som
informanterna beskriver det, bidra till att förändringar på individ-, grupp- och
organisationsnivå sker. Portfolioarbetet kan även stanna upp eller göra att pedagogerna
söker nya vägar. P5 har åsikter och funderingar om portfolion, som leder till andra sätt att
tänka och agera, där portfolion inte är det enda sättet att dokumentera kring barnen och
verksamheten. Pedagogerna säger att portfolion kan leda till:

113

 Ett positivt sätt att se på barnets utveckling.
 Att barnets framgångar synliggörs, där barnen själva verkligen kan se att de växer
och lär sig något.
 Att försök och misslyckanden i portfolioarbetet bidrar till diskussioner mellan
pedagogerna i förskolan, som leder till att portfolioarbetet omprövas och finner nya
former.
 Att barns utveckling och lärande synliggörs via dokumentationer och samtal i
portfolion.
 Att pedagogerna för samtal, som bidrar till den egna professionella utvecklingen i
det pedagogiska arbetet, där barns läroprocesser synliggörs.
 Att pedagogerna börjar tänka på vad förskolan erbjuder för slags verksamhet, där
barnen kan få lyckas och utvecklas i den pedagogiska verksamheten.
 Att pedagogerna slutar bedöma barnen och istället granskar förskolans verksamhet.
 Att dokumentationsarbetet förändras.
Informanterna för fram att barnen kan var mer aktiva i portfolioarbetet än vad de är i
dagsläget och att det beror på vilket stöd pedagogen ger till barnen samt visar om det är
viktigt eller inte med portfolion. Det är oftast pedagogen som väljer ut vad som ska sitta i
portfolion. Portfolion i förskolan, lyfts fram av Bern, Frööjd och Torén, (2001) som ett
dokumentationsverktyg och genom det kan pedagogerna upptäcka hur de kan stödja
barnen, vilka behov de har och hur de lär sig.

6.4.6 På vilket sätt anser pedagogerna att portfolion bidrar till förändringar
på förskolan?
Informanterna visar på en variation av förändringar som har skett på förskolan under
portfolioarbetet, vilka i olika grad har påverkat verksamheten:
 Själva arbetssättet har förändrats och då har verksamheten förändrats utifrån det.
 Diskussionernas innehåll har förändras, både vad som gäller kring individ, grupp
och organisation. Från att enbart handla om enskilda barn till att mer ta upp det
pedagogiska arbetet på förskolan.
 Själva tänket har förändrats från att ha plockat ut barn, till att ha portfolion som en
naturlig del i verksamheten. Från att påvisa brister till att se det som barnet kan,
från vad barnet kan, till att pedagogerna mer funderar kring vad barnet har lärt sig.
 Samtalet med föräldrar och andra vuxna har förändrats genom att portfolion kan
visas och användas som underlag för samtal kring olika portfoliodokumentationer.

P1 och P2 säger att förskolorna A och B lutar sig tillbaka mot portfolion men att
arbetssättet med portfolio ändå blir olika för varje avdelning. P3 menar att portfolioarbetet
inte påverkar verksamheten så värst mycket. P4 anser att portfolioarbetet inverkar på
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förskolans verksamhet hela tiden. P5 vill ta en paus i arbetet med portfolio och jobba på ett
annat sätt, där hon för fram pedagogisk dokumentation som ett alternativ. SP6 beskriver
hur det påbörjats ett förändringsarbete, där portfolioarbetet får igång pedagogernas samtal
med varandra, för att språkligt ge uttryck för det positiva, utveckla lärmiljöer samt skapar
nya grupperingar i verksamheten.

6.4.7 Hur sker kopplingar till läroplan och andra styrdokument?
Samtliga informanter berättar att de har med läroplanen i portfolioarbetet men de beskriver
det på olika sätt P1, P2, P3 och P5 menar att när barnet gjort något och det ska
dokumenteras, så kan det i efterhand kopplas till läroplanen och att det arbetssättet har
bidragit till att pedagogerna är ”mer inne i läroplanen nu”. P4 berättar om de diskussioner
som pågår i förskola A och B, där pedagogerna försöker finna andra sätt att koppla
samman dokumentationer i portfolion med bland annat läroplanen för att även kunna
använda det i utvärderingen. P4 ritar upp en modell (Figur 5:2, s. 101) beskriver hur hon
tänker samt menar att modellen kan leda till att delar kopplas ihop i ett sammanhang och
att det i sin tur underlättar portfolioarbetet för hela förskolans arbete och utvärderingen. P4
tar upp att pedagogerna befinner sig i olika processer och därmed också tänker på olika
sätt. P5 anser att det pedagogiska arbetet har fått en djupare innebörd och att pedagogerna
ser barnets läroprocesser på ett annat sätt än tidigare. SP6 berättar om de korta citat från
läroplanen, som finns med i mallar för dokumentationerna.

6.5 På vilka sätt används portfolio som ett underlag till pedagogernas
reflektion kring sin verksamhet och sitt förhållningssätt?
6.5.1 Portfolion och reflektion
Informanterna visar på olika sätt att de använder portfolion som ett reflektionsverktyg,
alltså som ett underlag för pedagogernas egen reflektion kring sitt förhållningssätt och
verksamheten, från nästan ingen reflektion alls till aktiva diskussioner om både om sitt eget
förhållningssätt och kring verksamheten. Informanterna tar upp reflektioner:
 Som medför små och stora förändringar i portfolioarbetet, genom diskussioner i
arbetslagen och hela förskolan.
 För att professionalisera verksamheten i förskolan, där det sker en läroprocess för
pedagogerna.
 I dagliga samtal mellan pedagoger, om vad som har inträffat, som bidrar till att göra
saker annorlunda, från att ha ett utvecklingspsykologiskt perspektiv till ett
utvecklingspedagogiskt, från ett individperspektiv till ett relationsperspektiv.
 Som uttrycks i funderingar hos pedagogerna, vilket gör att portfolioarbetet hålls
levande och blir en naturlig del i arbetet.
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 Kring betraktandet av portfoliopärmarna, där det blir synligt vilket innehåll
pärmarna har, som i sin tur bidrar till en förändrad syn på barnen.
 Som gör att andra alternativ än portfolion blir alternativ t ex pedagogisk
dokumentation, där det inte är lätt att `byta spår´.
Informanterna berättar med olika utgångspunkter kring reflektioner. P1 har lite pejl men
inte mycket tid att reflektera i arbetslaget. P2 tittar rätt så ofta i pärmarna, vad som har hänt
i barnets utveckling och har det lite i huvudet, för att upptäcka att något nytt har hänt och
se det på nya sätt samt reflekterar med kollegor. P3 säger att portfolion har fått henne att se
med andra ögon, där hon idag uppmärksammar t ex att ett barn kan klippa. P4 beskriver att
hon och hennes kollegor många gånger säger, att portfolion verkligen har lärt dem mycket
och att en ständig uppgradering sker samt att reflektion kring portfolioarbetet pågår. P4
menar att även barnen reflekterar över innehållet i portfolion och att hon vid överlämningar
till skolan kan njuta av att betrakta när barnet presenterar sin portfolio. P4 uttrycker att de
har något nytt på gång, där pedagogerna på hennes avdelning frågar barnet, vad det skulle
vilja lära sig. P5 berättar att pedagogerna, genom att reflektera i arbetslaget, ser pedagogisk
dokumentation som ett bättre alternativ och att det egentligen inte finns så mycket tid att
prata med varandra om portfolio eller annan dokumentationen för den delen heller. Det kan
kopplas till Lenz Taguchi (2007) som skriver om pedagogisk dokumentation och menar att
det innebär ett förändrat synsätt i förhållande på hur barn lär. Lenz Taguchi visar att
pedagogisk dokumentation kan träna pedagogerna i förskolorna att se barn med andra
ögon, för att lägga grunden till ett förändrat synsätt i förhållande till barns utveckling och
lärande.
SP6 ser att pedagogerna på förskolorna C, D och F har börjat reflektera kring vilken
verksamhet som erbjuds på förskolan, för att barnen ska känna att de duger som de är. Det
handlar om att reflektera kring vad det är för verksamhet som förskolan erbjuder samt hur
den låter barn utvecklas och lära. SP6 menar att pedagogerna ska inse att det enskilda
barnet inte ska bedömas och att förskolans verksamhet ska utvärderas men att det är svårt
eftersom det varit en bedömningskultur under många år på kommunens förskolor.
Emsheimer, Hansson och Koppfeldt (2005) skriver att reflektion kan användas för att finna
vägar bort från gamla tankemönster och utveckla nya samt söka nya lösningar på
frågeställningar. Reflektion är inte vanligt tänkande eller grubblande utan kan ses som en
central del i tänkandet kring och utveckling av den pedagogiska verksamhet som förskolan
utgör.

6.5.2 Språkets betydelse
Fyra av pedagogerna säger att portfolion är grunden i förskola A och B:s arbete. Samtliga
informanter påvisar att portfolion tar upp det positiva som händer, som verbal och
skriftligen uttrycks i olika sammananhang och former. P1 säger att portfolion gör att hon
försöker tänka efter lite mer i samtalet med varje barn och ge dem uppmärksamhet. P2
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beskriver hur pedagogerna sitter och diskuterar kring portfolioarbetet med varandra och
även med barnen. P3 berättar att hon satte sig med barnet och pratade, när bilderna skulle
sättas in. P4 ställer frågor, som handlar om vad de begrepp vi använder betyder. ”Vad är
det egentligen att äga sin pärm? Vad är positiva saker? Vad lärde du dig?”, frågor både
till barnen, till sig själv och andra pedagoger. Strandberg (2006) visar på att portfolion i
första hand är ett kommunikationsverktyg, både för barnets inre samtal och barnets samtal
med kamrater och pedagoger. SP6 menar att handledning och vägledning till pedagogerna
är viktigt för att ”bryta ner begrepp som vi slänger oss med”. SP6 tar upp att portfolion, är
ett sådant begrepp, där pedagogerna tar för givet att de pratar om samma sak men det gör
de inte. Då behövs det, enligt SP6, att vi verkligen tar reda på vad vi menar med
begreppen. Åberg och Lenz Taguchi (2005) visar på ett ständigt pågående
förändringsarbete, handlar det om att vända upp och ner på det för givet tagna i den
pedagogiska verksamheten.
P4 och SP6 beskriver hur det kommit till stånd ett förändringsarbete när de tog bort det
`gamla arbetssättet´ och förnyade med portfolioarbetet, som fått igång pedagogernas
samtal med varandra för att språkligt ge uttryck för det. P4 anser att det medförde att
pedagogerna började prata om vad barnet kan och lärde sig, istället för att ta upp brister
hos barnet. SP6 menar att samtalen börjar bli mer positiva och istället handlar om hur nya
grupperingar och nya lärmiljöerna kan skapas i förskolan. Johansson (2005) anser att
språket utgör grunden för vad vi gör och vad vi tänker samt att språket även påverkar
synen på vilka vi själva är och hur vi konstruerar vår syn på omvärlden.
P4 berättar att portfolion är ett uttryck för barnets lärande och utveckling, där alla barn på
hennes avdelning använder portfolion med varandra i hög grad och att det blir väldigt
språkutvecklande, för att barnen sitter med varandra och pratar om portfolion på olika sätt.
Strandberg (2006) skriver om att språkutvecklingen är helt beroende av de ord som
används i relationen mellan dem som pratar. För att barnen ska kunna utveckla ett rikt
språk inuti sina huvuden så behöver det har föregåtts av ett berikande samtal. Vygotsikj
(1999) talar om att barnen behöver ha tillgång till kulturella tecken och att intellektuell
utveckling är ett växelspel mellan yttre och inre aktiviteter. P2 menar att barnets
delaktighet beror på vad pedagogen säger till och erbjuder barnet i situationen, för att det
ska bli ett positivt lärande för barnet. Vygotskij (1999) utgår från att människan utvecklas i
dialog med de verktyg som kulturen erbjuder. Vygotskij menar vidare att aktiviteten är
grunden till allt lärande. Han ansåg att för att kunna vara aktiva behöver vi artefakter i
form av verktyg och tecken, som hjälper oss att erövra kunskaper. Valen av verktygen är
viktiga och de ska vara intressanta, utmanande samt ha betydelse för den aktivitet som
pågår.
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6.6 Portfolion och barnet
6.6.1 Äger barnet portfolion?
Samtliga informanter anser att barnet självklart äger sin portfolio och att alla barn har en
egen pärm. Vad betyder det då att äga portfolion? frågar sig P4. P1, P3 och P5 säger att de
inte har frågat barnen om vad portfolion betyder för dem och för fram att barnen
förmodligen inte betraktar portfolion som sin egen pärm. P1, P2 och P4 menar att
portfolion betyder en hel del för barnet, att det stärker barnen att titta sin pärm, göra
upptäckter och samtala med andra om innehållet samt att barnet ser pärmen som speciell.
P2 och P4 ser att pärmen får betydelse i överflyttningar mellan avdelningar och i
övergången till förskoleklass. P3 ser att barnen har portfolion som en trygghet. P2, P4 och
P5 tar upp att de inte ser de yngre barnen reflektera så mycket kring själva innehållet i
pärmen men att de äldre barnen tycker det är viktigt att ha något i sin pärm. SP6 ser det ur
ett verksamhetsperspektiv och påpekar att om pedagogerna kan utveckla verksamheten
utifrån portfolion, så får barnen den bästa lärsituationen på förskolan, fast barnen inte är
medvetna om det samt att barnen kan bli glada och stärkas om de ser sig själva i samarbete
med en kompis på bild. Krok och Lindewald (2003) anser i likhet med detta, att
användningen av en portfoliopärm gör att det blir lättare för barnet att ta fram pärmen och
bläddra i, ta med till utvecklingssamtal och se mönster och struktur dvs att se sitt eget
lärande.

6.6.2 Hur kan portfolion stödja barnet att bli involverat i
sin utveckling och sitt lärande?
Samtliga informanter ger olika exempel på när barnet blir involverat i sin egen utveckling
och sitt eget lärande med stöd av portfolion. Det sker:
 När pedagogen tar sig tid, sitter med barnet och pratar kring innehållet i portfolion,
så att utvecklingen blir synlig för barnet, som uttrycker `jag kan´.
 Beroende på hur pedagogerna pratar med barnet, diskuterar och jämför, om det ska
bli språkutvecklande och ett positivt lärande för barnet.
 Genom att pedagogerna på avdelningen först sätter upp bilder på väggen, vilket
bidrar till samtal om dokumentationen mellan barnen, föräldrar och pedagoger, för
att sedan efter en tid sätta in bilderna i portfoliopärmen och låta barnet var med i
processen.
 När barnet visar portfolion för kompisarna, sina föräldrarna och andra vuxna att de
gjort något samt lärt sig.
 När pedagogerna tar tillvara det som händer i barngruppen och försöker fånga
barnens lärande i deras naturliga miljö.
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 När barnet med stigande erfarenhet och medvetenhet kan bli alltmer involverad i
sitt eget lärande genom att pedagogen verkligen tar med sig barnet i sin egen
utveckling.
Informanterna har olika lösningar på hur barnet kan stödjas, vilket visar på olika barn- och
kunskapssyn. P1 anser att barnet kunde bli involverat i sin egen utveckling och i sitt
lärande när pedagogen tog sig tid, satte sig ner med barnet och pratade, så att barnets
utveckling blev synlig. P2 menar att ju yngre barnet är desto fler bilder behövs för att
barnen lättare ska kunna se och pedagogerna mer konkret ska kunna prata utifrån det
dokumenterade. P3 tar upp att en del barn inte är motiverade till att gå och sätta sig med
pärmen eller att vara med och sätta in bilderna och tror att det behövs flera års inkörsport
för barnen, för att de ska upptäcka portfolions fördelar. P4 beskriver att barnens portfolior
står i hallen med ett särskilt syfte, där pärmen ska vara lätt tillgänglig och för att barnet ska
kunna ta pärmen och titta i den själv eller tillsammans med någon annan. P5 menar att det
är olika delaktighet i olika åldrar och på småbarnsavdelningen får nog pedagogerna
vägleda barnen på ett annat sätt.
SP6 tror att när barnen hämtar sin portfoliopärm, får sitta och prata med en pedagog,
tillsammans med en kompis eller sina föräldrar i en lugn situation, så blir barnen medvetna
om vad som händer på bilderna och att det är `jag´, barnet, som sitter där och ser: - ”Titta
vad duktig jag är. - Här kunde jag inte det men här kan jag det!” SP6 betonar att det
handlar om samtal, samtal och åter samtal och att barnen genom portfolion kan lära sig att:
- `Jag duger som jag är! Jag är bra som jag är´. Det stämmer med vad Vygotskij (1999)
tar upp om den betydelsefulla funktion som språket i sig självt fyller som redskap för
tänkande och problemlösning. Vygotskij framhåller, enligt Strandberg (2006), att en
grundläggande förutsättning för att barn ska kunna skapa sig ett språk och förvärva
kunskap är att ingå i samspel och sociala interaktioner. En god grund för barnens
utveckling och lärande skapas när pedagogerna möjliggör detta samspel och interagerar.

6.6.3 På vilket sätt är barnen delaktiga i portfolion?
Samtliga pedagoger menar att barnen är delaktiga, när de får bestämma vad som ska vara i
pärmen eller inte. Pedagogerna säger också att barnen egentligen kan vara mycket mer
delaktiga än de är i dag och att det görs på olika sätt på olika avdelningar. Barnens
delaktighet ökar enligt informanterna:
 Om barnen får bestämma vad som ska vara i pärmen men det innebär att det tar
ännu mer tid och arbete i anspråk för pedagogerna.
 Om barnen får vara med när pedagogerna gör bilderna men det sker tyvärr alltför
sällan.
 Om pedagogen samtalar med barnet när bilden är klar och ställer frågor som: - ´Ska
vi sätta in det i pärmen tillsammans eller ska vi hänga upp det på väggen?
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 När barnen får syn på sig själva på bilder på väggen och i sin pärm, genom att
barnen pekar och visar sina kompisar, föräldrar eller andra vuxna.
 När barnen vet var pärmen står, själv kan ta ner den och tittar i den spontant.
 Om samtalen med barnen kring portfolion återkommer ofta och pedagogen ställer
frågor och verkligen lyssnar på barnets tankar och idéer.
 Om barnet aktivt får möjlighet att fundera och tänka till om sig själva och om hur
de utvecklas.
 Om pedagogerna signalerar att portfolion är viktig.
 Om barnet får stöd och handledning av pedagogen att uttrycka sig, så lär de sig så
småningom att berätta och blir mer aktiva.

Informanterna beskriver det på olika sätt. P2 anser att egen dator på avdelningen kan göra
att barnen kan bli delaktiga i framställningen av dokumentationen på ett annat sätt. P1 och
P3 säger att barnen egentligen inte alls varken är delaktiga eller så medvetna. P4 menar att
barnen får bestämma med stigande insikt vad som ska vara med i portfolion, där
pedagogen måste föra samtal med barnen om portfolion, för det kommer inte av sig självt.
P5 anser att när hon textar ner det som barnen säger och får sätta ord på vad som händer,
då blir barnen väldigt engagerade.
P1, P3 och P5 påpekar att barnet är inte är så delaktiga, för att barnen är små och kanske
inte riktigt kan se sin egen utveckling. P2, P4 och SP6 anser att delaktigheter i hög grad
beror på hur pedagogen bemöter barnen och skapar möjligheter för barnen att bli
engagerade. Ellmin och Ellmin (2003) beskriver att portfolion kan förstås utifrån ett sätt att
se på kunskap och lärande, där barnet blir delaktigt i sitt eget lärande. Kärnan i
portfoliometodiken är, enligt författarna, barnets aktiva roll i fråga om att utforma och
bedöma värdet av kunskap, samtidigt som den lägger tonvikten på pedagogens funktion för
att stödja detta genom att skapa en lärmiljö, som främjar de goda lärprocesserna.
Nyckelbegrepp är reflektion, där barnet medverkar genom fundera kring vad som gjorts
och kontinuitet, där det som sammanställs visar på spår kring barnets kunskapsutveckling.

6.6.4 Det individuella lärandet
Samtliga pedagoger tar upp att det är barnets individuella lärande som är i fokus i
portfolioarbetet. P1, P2, P3 och P5 anser att tanken med portfolio är att pedagogerna ska
dokumentera för att synliggöra det barnet lärt sig och sedan ska det visas för barnet men att
det alltför sällan blir att barnet får pedagogens stöd i det. Samtliga pedagoger menar också
att det enskilda barnets perspektiv behöver en egen dokumentation för att pedagogerna inte
ska missa någon i de stora barngrupperna. P4 säger att det är betydelsefullt att pedagogen
är den som för samtalet och reflekterandet med barnet, för det gör att barnet får
uppmärksamhet i en stor barngrupp och att individualisering sker för varje barn. P4
hänvisar till läroplanen, där det står att varje barns utveckling ska tillgodoses och menar att
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portfolion är ett utmärkt verktyg i dokumenterandet av det enskilda barnets process men att
det i hög grad också beror på hur varje pedagog ser på portfolioarbetet, på barnet och på
hur dokumentationen skrivs. Bern, Frööjd och Torén (2001) tar upp att barnet genom
portfolion kan ges nya sätt att tänka och att detta leder till ny förståelse samt nyfikenhet till
att lära mer. Strandberg (2006) framhåller att portfolion kan bidra till barnets tänkande och
lärande men även att förskolans pedagoger kan samverka kring lärandets framåtskridande,
genom att gynna växelspelet mellan aktivitet och inre samtal. Portfolion ska i första hand
ses som ett individuellt verktyg för reflektioner men passar för samtal i grupp, anser
Strandberg (2006).

6.7 Etik i portfolioarbete
Informanterna berättar om olika dilemman som dyker upp i portfolioarbetet. Det är:
 Angeläget att tänka efter i portfolioarbetet, för att barnen inte ska känna sig utsatta.
 Pedagogerna behöver göra arbetet med portfolion på ett positivt och roligt sätt.
 Viktigt att informera föräldrar om portfolioarbetet under möten och samtal.
 Betydelsefullt att prata med varandra i arbetslaget, om det som portfolion visar upp
och få syn på andras sätt att se på portfolion.
 Angeläget att pedagogerna stöttar varandra i allt från att klara den tekniska biten
med att skriva dokumentationer på datorn, till att hjälpas åt att se vad som händer
med barnet i portfolioarbetet.
 En strävan att alla pedagoger får och vill vara delaktiga i att försöka förändra och
förbättra portfolion men att det sannerligen inte är helt lätt.
 När pedagogerna tar utgångspunkten i portfolion utifrån verksamheten, då kan det
göra att det att det enskilda barnet inte får samma uppmärksamhet längre.
 När det i vissa pärmar skrivs ner vardagliga saker medan det i vissa pärmar skrivs
om utveckling och lärande.
 När det i vissa pärmar finns massor av dokumentationer, medan andra innehåller lite
material.
 Pedagogerna tänker, förstår och är olika intresserade av portfolion, där det har
betydelse kring synen på portfolion, som någonting bra eller något mindre bra.
 När pedagogerna tror att de pratar om samma sak men egentligen menar olika.
Då gäller det att ställa frågor som; `Vad menar vi med det då?´
 När barnet fotograferas och även vem som får titta i barnets pärm.
P1 menar att pedagogerna försöker tänka efter lite i portfolioarbetet, för att inte barnen ska
känna sig utsatta. P2 säger att det är viktigt att prata med varandra i arbetslaget om det som
portfolion visar. P3 funderar över att pedagogen ”måste tänka sig för” vad hon/han skriver
i portfolion och hon skriver aldrig de andra barnens namn i portfoliodokumentationer, för
att det kan komma i orätta händer. P4 menar att om pedagogen inte tycker att portfolio är
något bra, så sätter sig pedagogen inte heller in i arbetet samt att alla dessa olika
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förutsättningar ibland försvårar samtalen och utvecklingsarbetet kring portfolion. P5 tycker
att det hade varit så skönt om förskolan hade haft det så att alla pedagoger hade kunnat
landa i någonting som kändes bra för alla, där det blev samma tänk. SP6 berättar att hon
jobbar med handledning och bryter sönder begrepp, där portfolio är ett sådant begrepp som
används lite slarvigt i många sammanhang samt att pedagogerna tror att de pratar om
samma sak men att det i verkligenheten inte är så. SP6 tar upp att som specialpedagog,
även mellan pedagogerna eller mellan ledning och pedagoger så används begrepp som etik.
”Vad är etik för dig då? Nu ska vi prata etik?”
Informanternas berättelser visar det betydelsefulla att under portfolioarbetet diskutera och
ta ställning kring hur etiska dilemman ska hanteras men att det inte görs i den utsträckning
som det borde. Portfoliometodiken väcker frågan kring rätten att fotografera, var, när och
hur som helst. Tillåtelse att fotografera barnet måste inhämtas av föräldrar och andra
inblandade och det ska göras innan sparandet tar fart, skriver Bern, Frööjd och Torén
(2001). Information om i vilka sammanhang materialet ska användas och vad som ska
samlas i portfolion samt att det är barnets positiva utveckling som synliggörs är också
angeläget att delge föräldrarna, menar Bern, Frööjd och Torén (2001). Författarna
rekommenderar att pedagogerna tänker på sekretesslagen och att det är grundläggande att
komma ihåg att portfoliomaterialet är barnets eget material, där barnet kan sägas äga sin
portfolio och att det är integritetsskyddad.
I litteraturen om portfolion och etiska förhållningssätt, tar skribenterna upp det som
handlar om hur pedagoger bemöter barnen och andra vuxna, där respekt och demokratiska
värden betonas. Dahlberg (2002) skriver att pedagogik kan jämföras med en relation, som
ett nätverk av åtaganden och att det betyder att vi i en pedagogisk verksamhet alltid ska
börja i etiken. Dahlberg för fram att vi måste öppna upp för respekten och ansvaret för de
andra som vi möter. Jag tolkar att det i informanternas berättelser visar sig att pedagogerna
förväntas göra egna ställningstaganden i dialog med andra, i förhållande till den uppgift de
har som pedagoger.

6.8 Vilka möjligheter finns i portfolioarbetet?
Samtliga informanter visar på olika möjligheter i portfolioarbetet:
 Oändliga, där endast pedagogerna själva kan sätta stopp för vad de inte kan göra.
 Synliggöra barnets positiva utveckling och lärande, så att barn, pedagoger, föräldrar
och andra vuxna kan få syn på det.
 Bidra till att pedagogerna kan utvecklas i sin professionella roll.
 Individualisera, att inte glömma något barn i de stora barngrupper som finns idag.
 Dokumentera olika sätt att lära och utmana barnet att se egen utveckling.
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 Tillfällen till reflektion för barn emellan, barn och pedagoger samt pedagoger
tillsammans.
 Utvecklande samtal och möten beroende på hur, var och varför de äger rum.
 En variation av olikheter kan bli iakttagbara och föremål för samtal mellan olika
aktörer i förskolan.
 Utveckla och förändra verksamheten för att barnen ska få känna att de lyckas.
SP6 tar upp att specialpedagogen kan be pedagogerna att dokumentera och titta extra
mycket på ett barn som är i svårigheter, för att via dokumentationer, lyfta fram det som
fungerar bra för barnet och få syn på det. Portfolion i förskolan, lyfts fram av Bern, Frööjd
och Torén, (2001) som ett dokumentationsverktyg med många möjligheter. Genom
portfolioarbetet kan pedagogerna upptäcka hur de kan stödja barnen, vilka behov de har
och hur de lär sig. Det stämmer in på informanternas berättelser om möjligheterna och de
ser flera potentialer i arbetet med portfolion.

6.9 Vilka hinder finns i portfolioarbetet?
Samtliga fem pedagoger tar upp tiden som ett hinder. Upplevelsen kring vad som var
hindret ”tid” formulerades olika och lika. Andra hinder är:
 Att det inte alltid finns en dator tillgänglig och/eller när tekniken krånglar men
svårigheter kan också bli utmaningar.
 Stora barngrupperna innebär, mindre tid för varje barn och att det naturligtvis tar
mer tid i anspråk att göra fler portfoliodokumentationer.
 Att det sker personalbyten hela tiden, vilket bland annat medför att pedagogerna
befinner sig på olika stadier i portfolioprocessen.
 Att pedagogerna har olika bakgrund, har funderat på portfolio olika mycket och är
olika intresserade av portfolion.
 Att barnet får vänta länge på att få samtala om och sätta in sina bilder i pärmen.
 Att välja datorn som en del i dokumentationsarbetet, där pedagogerna har olika
kunskap och färdigheter i användningen av dator och digitalkamera samt att
tillgången av uppdaterade datorer och digitalkameror är eftersatt på förskolorna.
 Att pedagogerna förväntas arbeta med många olika saker i förskolan idag och kraven
bara ökar, sällan kan något kring t ex portfolion diskuteras färdigt och tiden för
reflektioner saknas.
P5 såg inte så många möjligheter med portfolion just nu. Hon menar att om portfolion ska
utvecklas vidare trots allt, så krävs det mer aktuell utbildning, läsning av ny litteratur och
tid för diskussioner. Ellmin och Ellmin Cederholm (2006) tar upp tiden som en kritisk
faktor. Författarna har erfarenhet av portfolioprocesser och anser att det tar tid att komma
igång och att det behövs tid innan allt klarnar.
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6.10 Vilken roll kan specialpedagogen ha i arbetet med portfolio?
6.10.1 Portfolion som redskap för specialpedagogen
Informanterna för fram idéer och tankar om portfolion som redskap för specialpedagogen.
Portfolion kan:
 Vara ett komplement, om pedagogen verkligen har jobbat med barnet och gjort det
synligt i portfolion. Då kan specialpedagogen se vad som fattas och inte fattas hos
barnet och utifrån det göra sig en bättre helhetsbild, än att bara träffa barnet.
 Vara samtalsunderlag för specialpedagog och pedagog och uppmärksamma nuläget
samt vad de kan jobba vidare med, där hela barnet blir synligt.
 Bidra till att ge bilder på barnet i flera situationer. Om det inte finns så mycket i
portfolion om barnet, så behöver det ställas frågor kring orsaken till det.
 När man arbetar med portfolion på det sätt som det är meningen, så kan
specialpedagogen ha nytta av tankegångarna i portfolioarbetet samt att barnet kan
få sätta in de läroprocesser som sker när specialpedagogen jobbar med barnet.
 Vara ett sätt att se hur organisationen och miljön är på förskolan samt hur miljön
kan förbättras för barnens skull.
P1 och P2 menar att i portfolion kan pedagog och specialpedagog tillsammans se vad
barnet kan och sedan låta det bli en utgångspunkt. P3 och P5 tycker först att det är svårt att
se kopplingen i att portfolion kan vara ett specialpedagogiskt redskap, när det handlar om
barn i svårigheter för däri ska bara sättas in positiva bilder. P4 anser att specialpedagogen
kan se vad som händer i barnets process via portfolion. P5 kommer på en tanke att när
habiliteringen har kommit fram till vissa saker som barnet har svårigheter i så finns
portfolion, för att visa på barnets positiva färdigheter. SP6 för fram att när
specialpedagogen jobbar i ett arbetslag eller kring ett specifikt barn, så kan hon också
jobba mycket med barnets portfolion och synliggöra de positiva bitarna, kring barnets
lärmiljö och hur barnet fungerar. En annan sak är enligt SP6 att specialpedagog kan be en
pedagog att till nästa gång de träffas, så ska pedagogen hitta situationer där barnet
fungerar. Specialpedagogen därmed ha portfolion som ett redskap, anser SP6. Det stämmer
in på det som Ellmin och Ellmin (2003) tar upp, där portfolioarbetet beskrivs som ett sätt
att stärka individens självbild, vilket medverkar till att alla barn oberoende av förmåga får
uppleva framsteg. Författarna betonar att det för barn i behov av särskilt stöd är viktigt att
arbeta med barnets starka sidor.
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6.10.2 Specialpedagogens roll i portfolioarbetet
Informanterna ser på
Specialpedagogen kan:

specialpedagogens

roll

i

portfolioarbete

på

olika

sätt.

 Ge tips och råd för hur barnet kan stärkas och att pedagogerna visar barnet ur ett
positivt perspektiv via portfoliopärmen.
 Stödja och hjälpa pedagogen att se hur barnet kan ändra vägen och verkligen få
lyckas, genom att se det barnet kan.
 Se något intresse hos barnet i portfolion och diskutera med pedagogerna kring hur
de kan gå vidare.
 Gå in och titta i portfoliopärmen kring barnets historia och sedan fortsätta jobba med
det som utgångspunkt, så att inte samma saker görs om igen.
 Sätta sig med barnet, titta i portfoliopärmen och låta barnet få berätta, så att
specialpedagogen och barnet lär känna varandra bättre.
 Ta bilder på eller skriva om t ex ett barn som har språkövningar, vilket medför att
barnet kan berätta om och komma ihåg vad som hände. Pedagogerna kan i sin tur
stötta barnet vid andra tillfällen och samtala med barnet: - `Lärde du dig
någonting?´, som ett sätt att skapa sammanhang för barnet.
SP6 anser att specialpedagogen ska vara en pedagogisk ledare, som tillsammans med
ledningen driver utvecklingsarbetet kring portfolion och att cheferna ska skapa tid till
specialpedagogen och de utvecklingsarbeten som sker. Det kopplar jag till att
specialpedagogens roll i förskola och skola är att föra utvecklingen av det pedagogiska
arbetet framåt, med målet att kunna möta behoven hos alla barn. (SFS 2007:638). I
specialpedagogens arbete ligger att utveckla kvaliteten i det inre arbetet, så att det blir en så
god lärandemiljö som möjligt för alla barn, menar Persson (2007). Författaren anser att en
angelägen uppgift är att vara kvalificerad samtalspartner och rådgivare, för både
verksamhetens personal och för föräldrar samt kunna arbeta nära enskilda pedagoger och
arbetslag.
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6.11 Analysens slutsatser
Mina sammanfattande slutsatser redovisas utifrån portfolioarbetets användning och
styrkor, möjligheter och hinder samt med perspektiv på specialpedagogik. Pedagogerna
och specialpedagogen i undersökningen, visar på en stor variation av sina upplevelser av
portfolioarbetet. Pedagogerna i förskolorna A och B har arbetat som förskollärare mellan
1-20 år och med portfolion i varierande antal år, från 2,5 år till 10 år. Antalet arbetsår som
förskollärare i yrket verkar ha mindre betydelse i studien, än de erfarenheter som arbetet
med portfolio har. Det har dock inte varit min avsikt att undersöka förhållandet mellan
antal arbetsår som förskollärare och arbetet med portfolio. En av pedagogerna var med från
början, de andra fyra har delgivits portfolion som arbetssätt och dessa förutsättningar
speglar sig i berättelserna. Pedagogerna visar ett brett spektra i portfolioarbetet, från stort
intresse och engagemang, till en önskan att vilja ta en paus från portfolion. En pedagog är
mer negativt inställd och förklarar varför hon blivit det. Specialpedagogen beskriver ett
förändringsarbete, där portfolion förts in på förskolorna C, D och F. Det fortsätter vidare
med specialpedagogen som drivande utvecklingsledare, tillsammans med ledningen.

6.11.1 Portfolioarbetets användning och styrkor
Min slutsats är, utifrån de frågor som formulerats i syftet, att pedagogerna i förskola A och
B samt specialpedagogen betraktar portfolioarbetet ur ett positivt perspektiv, för såväl sin
egen del som för barnens, föräldrarnas och verksamhetens. I första hand handlar det om de
ökade möjligheter som skapas i portfolioarbetet för att kunna se, följa och stödja barnens
utveckling och lärande. Följande sammanfattning grundas på informanternas berättelser:
För pedagogernas del blir arbetet mer fokuserat på portfolions innehåll,
genomförande och uppföljning av barnens utveckling och lärande. För
specialpedagogens del blir arbetet med portfolion ett sätt att bidra till
perspektivbyte, från ett individperspektiv till ett relationsperspektiv och därmed
utveckla verksamheten.
För barnens del ger portfolioarbetet dem ökad delaktighet och egendomsrätt över
materialet i pärmen, där medansvaret och stärkt självkänsla blir betydelsefulla delar
i barnets utveckling och lärande. Medansvaret och delaktigheten kan utökas ännu
mer, påpekar pedagogerna. Specialpedagogen menar att när pedagogerna börjar
tänka på vilken verksamhet som erbjuds i förskolan utifrån portfolion, så gagnar det
barnen, där de lär sig att de duger som de är.
För föräldrarnas del synliggör portfolions dokumentation såväl det egna barnet som
verksamhetens arbeten och mål.
För verksamhetens del bidrar portfolion till utveckling och förändring.
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Samtliga pedagoger anger att det främsta syftet med portfolioarbetet är att stödja och visa
på det enskilda barnets utveckling och lärande. Pedagogerna säger att portfolion ska visa
på barnets framgångar och bidra till att barnet får göra saker individuellt med sin
ansvarspedagog, som en motvikt till en stor barngrupp. Pedagogerna tar även upp att
dokumentationen synliggör förskolans verksamhet men i huvudsak framhålls
individperspektivet. Specialpedagogens syn på syftet är att byta perspektiv, inte ha fokus
på det enskilda barnet och istället utgå från verksamheten, vad som görs och varför.

6.11.2 Möjligheter och hinder
Denna studie visar att portfoliometodiken sätter ljuset på möjligheterna att synliggöra
barnets positiva utveckling och lärande, utveckla pedagogerna i sin professionella roll,
individualisera och inte glömma bort något barn i de stora barngrupper som finns idag.
Portfolioarbetet gör att pedagogerna samtalar med varandra och får syn på vad som händer
i barnets utveckling. Dessutom bidrar portfolioarbetet till att pedagogerna kan
dokumentera olika sätt att lära, utmana barnet att se sin egen utveckling och till att en
variation av olikheter kan bli iakttagbara och föremål för samtal mellan olika aktörer i
förskolan. Portfolion för även med sig tillfällen till reflektion mellan barn – barn, barn –
pedagog, pedagog - pedagog samt pedagog – föräldrar. Specialpedagogen betonar att
portfolion kan bidra till att utveckla och förändra verksamheten, för att barnen ska få känna
att de lyckas. Pedagogerna i förskolan anger att portfolion medverkar till en konkret
dokumentation som belyser barnens utveckling och lärande. Portfolioarbetet underlättar
individualisering men det har, enligt pedagogerna, blivit allt svårare att hinna med
portfolioarbetet i spåren av de stora barngrupperna. Det positiva förhållningssättet förstärks
numera genom att pedagogerna utgår från barnens styrkor, det positiva. Fokus är på
förmåga inte oförmåga, enligt pedagogerna men det beror i hög grad på hur pedagogen
genomför arbetet. Det visar sig i en variation av arbetssätt och synsätt. Pedagogerna menar
att överlämningar och utvecklingssamtal med föräldrarna stärks, blir mer konkreta och
levandegjorda samt att reflektionen kring mål och lärandet underlättas. Det finns en ny
dimension i portfolioarbetet, där läroplanen är med på ett djupare plan.
Stora barngrupper innebär mindre tid för varje barn och att det tar mer tid i anspråk att göra
fler portfoliodokumentationer. Samtliga fem pedagoger tar upp tiden som ett hinder.
Upplevelsen kring vad som var hindret ”tid” tog sig i olika uttryck. Pedagogerna är eniga
om att alla steg i portfolioarbetet kräver stort tålamod och tar tid. Ofta saknas tillräckligt
med tid men tiden har ändå inte hindrat pedagogerna att i olika grad pröva och utveckla
portfolioarbetet. Svårigheter i portfolioarbetet uppstår på grund av att pedagogerna har
olika bakgrund, har funderat kring portfolion olika mycket och är olika intresserade av
portfolion. Det sker ständiga personalbyten i förskolorna, vilket bland annat medför att
pedagogerna befinner sig på olika stadier i portfolioprocessen. Andra hinder som tas upp är
att det inte finns tillräckligt med utrustning (digitalkamera, dator), att tekniken kan krångla,
att barnet kan få vänta länge på att få samtala om och få sätta in bilder i sin pärm och att
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pedagogerna förväntas arbeta med många olika saker i förskolan idag. Kraven bara ökar,
där tiden inte tycks räcka till för att diskutera färdigt eller reflektera djupare.

6.11.3 Specialpedagogens roll i portfolioarbetet
Det visar sig i studien att pedagogerna inte direkt har tänkt på att specialpedagogen kan ha
en roll i portfolioarbetet. Pedagogerna för trots detta fram flera olika förslag kring hur
portfolion kan ha betydelse med perspektiv på specialpedagogik. Specialpedagogen kan:
Ge tips och råd för hur barnet ska stärkas.
Av pedagogerna få syn på barnet i ett positivt perspektiv genom portfoliopärmen.
I sin roll, ses av pedagogerna både i ett individperspektiv och i ett
relationsperspektiv, vilket ger uttryck för att de vill att specialpedagogen ska stötta
barnet men att det är i skapandet av relationer som lärande och utveckling sker.
Titta i portfoliopärmen kring barnets historia, se intressen hos barnet i portfolion
och diskutera med pedagogerna kring hur de kan gå vidare för att se processer.
Sätta sig med barnet, titta i portfoliopärmen och låta barnet berätta, så att
specialpedagogen och barnet lär känna varandra bättre.
Ta bilder och skriva text, som sätts in i barnets portfolio, för att skapa
sammanhang och bli ett stöd i samtalet med barnet.
Enligt specialpedagogen i studien ska uppdraget fokusera på att vara en pedagogisk ledare,
som tillsammans med ledningen, finns med i utvecklingsarbetet kring portfolion, för att
handleda pedagogerna och förändra i miljön. Det stämmer med vad som skrivs i SFS
2007:638, nämligen att till specialpedagogens roll i förskola och skola hör att föra
utvecklingen av det pedagogiska arbetet framåt, med målet att kunna möta behoven hos
alla barn.
Pedagogerna för fram idéer och tankar om portfolion som redskap för specialpedagogen.
Portfolion kan:
Vara ett komplement, om pedagogen verkligen har synliggjort barnets lärande och
utveckling i portfolion. Det kan i sin tur bidra till att specialpedagogen skapar sig
en bättre helhetsbild av barnet.
Vara ett samtalsunderlag för specialpedagog och pedagog samt uppmärksamma
nuläget och vad de kan jobba vidare med, där hela barnet blir synligt.
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Föra med sig att fler bilder av barnet visas i flera olika situationer, där
specialpedagogen har nytta av tankegångarna i portfolioarbetet. Barnet kan även
sätta in de bilder av läroprocesser som sker, när specialpedagogen jobbar med
barnet.
Bidra till ett bättre sätt att se hur organisation och miljön är på förskolan och hur
miljön kan förändras och förbättras för barnens skull.
Portfolion kan alltså betraktas ett redskap i arbetet med att synliggöra de positiva
förmågorna hos barnet och hur miljön fungerar på förskolan.

6.11.4 Utvecklingspotentialer
I denna studie framkommer det tydligt att portfoliometodiken illustrerar sidor av
verksamheten i förskolan kring, såväl pedagogernas egna bakgrunder som organisationens
förutsättningar att stödja och utveckla lärande. Portfolioarbetet uppmuntrar till reflektion
och funderingar kring barnens utveckling samt även pedagogernas eget arbete och
verksamheten som helhet. Det är därför ett genomgripande arbete att driva
portfolioprocessen fullt ut enligt avsikterna. Pedagogerna visar att de har olika
föreställningar om hur portfolioarbete är tänkt att genomföras och hur det i verkligheten
realiseras. Olika områden att förbättra tydliggörs också i undersökningen.
Det viktigaste rådet pedagoger och specialpedagogen vill ge en kollega eller en förskola,
som ska starta upp med portfolioarbetet är att det ska avsättas tid till att tänka efter före,
varför, vad syfte och mål är samt att fundera över förhållningssätt. Det handlar om att börja
i liten skala, göra erfarenheter, diskutera och utveckla arbetet successivt. Det gäller också
att vara beredd på att bryta gamla arbetssätt och mönster samt ha stöd av ledningen i
förändringen av organisationen. Portfoliometodiken kan vara ett funktionellt verktyg,
beroende på hur pedagogerna ser på det och vilket innehåll den får eller hur portfolion
används. Samtidigt betonar informanterna att det är väsentligt att få stöd av både kollegors
och ledningens positiva bemötande. Det handlar om vilka möjligheter som skapas för att
hela arbetslaget samtidigt får delta i ett utvecklingsarbete, som hela tiden måste hållas
levande. Det gäller att ha diskussioner och samtal främst kring pedagogiska frågor och att
få lära av varandra, läsa ny litteratur samt gå på föreläsningar för att uppdatera sig. Ellmin
och Ellmin (2003) varnar för faran att börja med portfolio utan att tänka igenom varför och
vad den ska användas till. I studien visar det sig att förskola A noga tänkte igenom arbetet
vid introduktionen och att det sedan pågår förändringar hela tiden, vilket göra att
pedagogerna befinner sig i olika processer beroende på hur de arbetar med portfolion och
vid vilken tidpunkt de kommer in i arbetet.
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Det pedagogerna för egen del vill utveckla vidare i portfolioarbetet är i första hand att
skapa tillfällen för samtal med barnen och med varandra. De vill finna nya sätt att bygga
upp portfoliodokumentationen och pärmens innehåll samt verksamheten kring arbetet.
Pedagogerna och specialpedagogen vill förbättra det reflekterande förhållningssättet
liksom ytterligare skapa sammanband på individ-, grupp- och verksamhetsnivå.
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7 DISKUSSION
7.1 Diskussion av resultaten
I detta kapitel genomför jag en diskussion som är ihopkopplat med resultat och teoriavsnitt.
Diskussionen förs främst gentemot mitt syfte och mina problemformuleringar. Därefter
utvärderar jag tillförlitligheten i arbetet samt avslutar med tankar om och ger förslag på
vidare forskning. Fokus kommer att ligga på informanternas berättelser. De metoder som
används diskuteras i ett eget avsnitt. Syftet med rapporten är att med perspektiv på
specialpedagogik vinna kunskap om hur portfoliometodiken används på förskolor i en
mindre kommun samt belysa specialpedagogens roll. Syftet preciseras utifrån följande
frågor:
o
o
o
o

På vilket sätt påverkar och utvecklar portfolion, enligt pedagogerna, det enskilda
barnet och förskolans verksamhet?
På vilka sätt används portfolio som ett underlag till pedagogernas egen reflektion
kring sin verksamhet och sitt förhållningssätt?
Vilka möjligheter och hinder menar pedagogerna att det finns i arbetet med
portfolio?
Vilken roll kan specialpedagogen ha i arbetet med portfolio och hur kan
portfolion användas som ett specialpedagogiskt redskap?

Framför mig har jag sex berättelser om portfolioarbete, ett resultat från möten med
pedagogerna Elina, Lotten, Ulla, Disa, Alice samt specialpedagogen Tova. De har, var och
en, beskrivit sina erfarenheter och tankar kring portfolion i förskolan. Genom att i
intervjuns form berätta om sitt sätt att betrakta portfolioarbetet samt sätta ord på tankar och
idéer framträdde en variation av mönster. Deras berättelser har påverkat mig på olika sätt.
Informanternas mer eller mindre målande beskrivningar av olika händelser och upptäckter
under arbetet med portfolion har gjort det möjligt för mig att följa med på deras resa i
portfolioarbetet. Kvale och Brinkmann (2009) skildrar en metafor, där intervjuforskaren bli
en resenär som sätter ihop narrativ om sin färd i sammanhanget av en social konstruktion.
Det kan sägas stämma in på min studie. Johansson (2005) tar upp det
socialkonstruktionistiska perspektivet på berättelser och det har jag använt mig av i denna
undersökning. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv skapas berättelser genom
språklig kommunikation i socialt samspel, i ett visst kulturellt och historiskt sammanhang.
Att sedan tolka dessa berättelser är som att göra en ny tolkning av berättarens egen
tolkning, menar Johansson (2005). Jag tolkar utifrån min position som förskollärare med
mer än 30 års yrkeserfarenhet och blivande specialpedagog, vilket är betydelsefullt att ha i
åtanke. Jag har gjort intervjuer för att försöka förstå pedagogerna och specialpedagogen i
vad de ger uttryck åt under samtalen. I studien inspirerades jag av hermeneutiken. Jag, som
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forskare, tolkade mening som uppstod i sociala, konkreta samspel. Jag tolkade även texter
och försökte se helheten. Berättandet användes för att beskriva den sociala verklighet
pedagogerna och specialpedagogen lever och arbetar i men berättelsen är också skapad i
sig själv, en social konstruktion utan början och slut. Jag uppfattar att berättelser ständigt
förs vidare av olika människor, i olika situationer och vid olika tidpunkter. En och samma
berättelse kan dessutom förstås på olika sätt beroende på vem som lyssnar och läser dem.
I rollen som forskare har jag funderat över min egen praktiska teori, för att kunna förstå
hur min bakgrund präglar mina val. Jag har i denna undersökning med perspektiv på
specialpedagogik sökt vinna kunskap om hur portfoliometodiken används på förskolor i en
mindre kommun samt belysa specialpedagogens roll. För mig har dessa erfarenheter,
teorier och frågor varit i fokus. För andra kan annat vara centralt. På många sätt menar jag
att det är angeläget att begrunda sina mål och syften, vad som styr det egna handlandet
samt hur jag använde mig av tillgänglig teoribildning och empiri. Informanterna benämns i
diskussionen som P1, P2, P3, P4, P5 samt SP6 (Figur 5.1, s. 65). Pedagoger och
specialpedagog används genomgående i generella sammanhang i diskussionen.
7.1.1 På vilket sätt påverkar och utvecklar portfolion det enskilda barnet och förskolans
verksamhet?
I min förförståelse kring portfoliometodiken hade jag uppfattat att förskolor i allmänhet
använde sig av portfolion, som en metod att dokumentera kring barns individuella
förmågor. Jag ville problematisera om portfoliometodiken kan vara ett sätt att dokumentera
kring alla barn i förskolan. Det framgår i undersökningen att de fem pedagogerna i
förskola A och B samt specialpedagogen i stort betraktar portfolioarbetet ur ett positivt
perspektiv för såväl sin egen del, som för barnens, föräldrarnas och förskolans del. I första
hand handlar det om de ökade möjligheter som skapas för att kunna se, följa och stödja
barnets individuella utveckling och lärande. Portfolioarbetet inverkar även på
verksamheten i förskolan. I portfoliometodiken sägs att pedagogerna kan närma sig barnets
lärande genom att samla, organisera, reflektera och presentera barnets utveckling och
lärande (Ellmin & Ellmin, 2005). Samtliga pedagoger beskriver att detta sker numera men
i början av portfolioarbetet var det strukturerat och omständigt på ett sätt som bidrog till att
en slags testsituation uppstod. Detta trots att enbart positiva saker togs upp i portfolion.
Fyra av pedagogerna och specialpedagogen menar att portfolion generellt inverkar på
verksamhetens arbete och pedagogernas förhållningssätt genom de diskussioner som pågår.
I studien framgår att det har betydelse vilka frågor som ställs mellan pedagogerna. Det
ligger här nära till hands att ta upp det som handlar om att pedagogerna samt
specialpedagogen var och en har olika utbildning, erfarenhet samt förståelse kring att
portfolion är någonting bra eller mindre bra. Det är också på sin plats att kommentera att
pedagogerna menar att professionaliteten ökar genom arbetet med portfolion. Det går ihop
med vad Lindström (2003) tar upp att varje utbildningssituation i alla händelser kan
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förbättras genom att föra in portfoliometodiken och att utvärdering av förskolans
verksamhet ökar lärarnas möjligheter att förbättra sin professionalitet.
I pedagogernas beskrivning av hur de började arbeta med portfolio och på vilket sätt de
kom i kontakt med portfolio, upptäcker jag nyansskillnader som påverkar deras berättelser.
Några pedagoger berättar om negativa upplevelser i den första kontakten med portfolion
och ser det som att de är ålagda att arbeta med portfolion. Ett par av dessa pedagoger väljer
att söka mer information och utveckla en förståelse för vad arbetssättet innebär. En
pedagog beskriver hur det negativa präglar hennes syn på portfolioarbetet men att hon
också fått andra ögon att se på barn tack vare portfolion. En annan pedagog skildrar att hon
och hennes arbetslag vill ta en paus i portfolioarbetet och att de har börjat använda
pedagogisk dokumentation istället. Den pedagog som varit med i förskolans
portfolioarbete från introduktionen lyfter fram hela förloppet och hur hon upplever att det
har skett utveckling hos henne själv och hos pedagogerna på förskolan. Vidare beskriver
samma pedagog att de nu dokumenterar det positiva ur en annan synvinkel och att
arbetssättet ändras hela tiden i arbetet med portfolion, vilket innebär att i portfolion
synliggörs i det individuella barnets lärprocess i verksamheten.
Ett par av pedagogerna anser att portfolion påverkar verksamhetens arbete genom de
samtal som pågår. En pedagog menar att portfolion inte påverkar verksamheten i särskilt
hög grad. Det visar, menar jag, på bredden av pedagogernas berättelser om portfolion. Jag
drar av detta slutsatsen att informanterna har en variation av ingångar till själva
portfolioarbetet, som bidrar till likheter och skillnader i syn- och arbetssätt. Jag ser
betydelsen av att ta i beaktande när och hur pedagogerna börjar arbeta med portfolio samt
vilken grad av förändring de genomgår. Min uppfattning är att det skiljer sig i
möjligheterna att genomgå en förändringsprocess tillsammans. Eftersom personal byts hela
tiden, så befinner sig pedagogerna på olika stadier i processen kring portfolioarbetet. Detta
uttrycks också av en av pedagogerna och specialpedagogen att det kan innebära dilemman.
Strandberg (2006) förklarar att Vygotskij anser att människan har tillgång till olika
resurser. Dessa är de fysiska och intellektuella redskap som människan bär med sig, såsom
språket, vilket stödjer oss att interagera med och förstå omvärlden. Jag finner i studien att
informanterna använder sina resurser, framför allt redskap som har med språket att göra,
för att utveckla portfolioarbetet. Enligt min mening hade det varit en stor fördel om
pedagogerna i högre grad fick uppdatera sina kunskaper och färdigheter i portfolioarbetet. I
resultatet framkommer att informanterna önskar få delta i föreläsningar, läsa ny litteratur
och/eller ta del av ny forskning samt få diskutera det tillsammans. Det kan bidra till att de
får ny kunskap till livs och stöd i att gå vidare. Pedagogerna bekräftar att det behövs och
specialpedagogen beskriver att det är så förskolorna C, D och F har satt igång sitt
utvecklingsarbete med portfolio. Informanterna tar upp att tänket har förändrats i
portfolioarbetet. Pedagogerna har fått ett annat sätt att se på barnet idag och att de i alla
händelser tar upp det positiva i portfolion och barns lärande, fast det görs annorlunda nu.
Jag upptäcker likheter när pedagogen, som varit med från början i portfolioarbetet på
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förskola A, menar att de startade upp ett förändringsarbete, för att reformera tänket från att
se på barns brister till att betrakta det barn kan samt numera se det barn har lärt sig.
Specialpedagogen beskriver på liknande sätt att de har satt igång ett utvecklingsarbete på
förskolorna C, D och F för att ändra tänket till att se på vilken verksamhet förskolan
erbjuder, som gynnar barnen i förlängningen. Jag noterar att de två förändringsarbetena
startade upp med tio års mellanrum men att de i grunden har likartade motiv, nämligen att
förändra tankar och praktiken i förskolan. Det som skiljer är att pedagogen betonar det
enskilda barnet medan specialpedagogen lägger vikten på hur förskolans verksamhet ska
förändras genom portfolioarbetet. Jag spårar en oenighet när det gäller synsättet och min
slutsats blir att portfolioarbetet handlar om att följa det enskilda barnet i samspel med
andra, där verksamheten sätts i relation till vad och hur barnen utvecklas och lär sig.
Pedagogerna framställer på olika sätt de förändringar som sker i portfolioarbetet, dels hur
det påverkar dem själva, dels vad det innebär generellt för arbetet i förskolan. När
informanterna berättar om portfolioarbetet uppstår teman i skildringarna (Figur 7.1, s.135)
och de får samtidigt syn på sitt eget sätt att tänka kring och arbeta med portfolio. Dels
under intervjuerna, dels under uppföljningssamtalen, då informanterna läste igenom
intervjuerna och gav feedback till mig. Som det framgår i studien har jag för egen del
kunnat medvetandegöra tankar och synen på praktiskt arbete kring portfoliometodiken. Jag
sätter detta i förbindelse med den systemteoretisk ansats som jag utgår från i
undersökningen, vilken dels riktar sig mot det yttre landskapet (förskolan) samt mot de
människor (pedagoger) och verktyg som finns däri. Dels till det inre landskapet, där
tänkande och reflektion ingår kring tidigare händelser, egna uppfattningar och kunskaper
som styr handlandet (Gjems, 2007).
Jag drar slutsatsen att utvecklingen av arbetet med portfolio sker över tid, genom försök
och misslyckanden, samtal samt att det är väsentligt att hela förskolan är positiv till
arbetssättet, där ledningens engagemang är centralt. Jag lade i undersökningen märke till
att samarbetet kring portfolion och att ta isär begrepp, så att förståelsen ökar för vad de
betyder, är andra betydelsefulla ingredienser i att få portfolioarbetet att fungera. Ett
exempel är att vi tror att vi pratar om samma sak men att det blir märkbara skillnader i det
vi säger och det vi gör i praktiken. Jag kopplar det till det som Wehner-Godée (2000)
skriver om att vi är så inblandade i den kultur i lever i, att det kan vara svårt att få syn på
vad som sätter avtryck i det egna tänkandet och handlandet. Därför behöver vi hela tiden
medvetandegöra oss om vad vi håller på med för att kunna förändra och förändras. Det
blev lärorikt, utvecklade och inte minst angeläget för mig att ta del av informanternas
berättelser för att förstå den process som beskrivs kring portfolioarbetet och vad det
betyder för informanterna. Lika viktigt är det att försöka förstå hur det i sin tur påverkar
deras fortsatta arbete. Det stämmer med vad Åberg och Lenz Taguchi (2005) förevisar, att
fokus i ett förändringsarbete för både pedagoger och barn är lärandets process samt
utmaningar för förändring, snarare än målet och resultatet. Nedan beskriver jag (Figur 7:1,
s. 135) de teman och mönster som blir synliga i studien kring informanternas berättelser.
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Figur 7.1 Figuren illustrerar portfolio i förskolan – med perspektiv på specialpedagogik.
Källa: Min egen sammanfattning.
I analysen av informanternas berättelser om portfolio i förskolan uppenbarade sig teman,
som finns vid solens strålar. Solen symboliserar ett levande portfolioarbete, som synliggör
det positiva och visar på möjligheterna. I centrum av solen befinner sig portfolio i
förskolan – med perspektiv på specialpedagogik. Betydelsefulla delar i portfolioarbetet är
samband mellan pedagog – barn, pedagog – pedagog, pedagog – föräldrar samt ledning –
pedagog. Specialpedagogens roll är att fungera som ”kopplingspedal” mellan
Individer
Relationer i förskolans verksamhet (Fischbein & Österberg, 2003).
Nyckelord: kommunikation – återkoppling – utveckling och lärande – engagemang.
Arbetet med portfolior hyllar olikheter, om tekniker och andra lärstrategier används på ett
meningsfullt sätt, där aktivitet och reflektion kan sägas vara grundläggande (Morrisson,
1999). Detta visar sig i informanternas berättelser och tolkningen kring hur portfolion ska
realiseras sker på varierande sätt samt med delvis olikartade syften.
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Det som blir tydligt för mig i undersökningen är kopplingen till Foucaults (1993)
vetenskapliga arbeten, som har med språkets, kunskapens och förnuftets gränser att göra.
Det är också en del av studiens teoretiska utgångspunkter. Ett nyckelbegrepp i Foucaults
arbeten, som Persson (2007) nämner är genealogi, vilket beskrivs som ett sökande efter
kunskap av två slag. Det ena handlar om att finna de alternativa tolkningarna och de
mindre synliga beskrivningarna. Det visar sig i studien, där jag genom informanternas
berättelser får syn på deras variation av tolkningar och att det under intervjuernas gång
skymtar fram olika sätt att betrakta portfoliometodiken. Pedagogerna åskådliggör att de har
fått syn på det som varit osynligt för dem och det blir till vändpunkter.
Den andra kunskapen är enligt Foucault (2001), den som uttrycks av de som blivit utsatta
av samhällets normalitets strävanden. Där uppfattar jag att pedagogerna och barnen i
portfolioarbetet på något sätt blir en del av vad som betraktas som normalt. Pedagogerna
säger att det enbart är det positiva som ska sättas i portfoliopärmen samtidigt styrs
aktörerna i förskolan av vad som är accepterat i den kultur de vistas i. Det visar sig att
portfolion och för den delen också vad positiva saker kan vara uttrycks och förstås på en
mångfald sätt av informanterna. Foucault (2001) ser en dialektik mellan den officiella
diskursen och den mänskliga upplevelsen. Vid ena sidan syns den officiella och uttryckta
diskursen. Samtidigt dyker tankar och motiv för handlingar upp, som inte betraktas som
godtagbara. Jag upptäcker att dessa dimensioner finns med i undersökningen när t ex en
pedagog uttrycker att hon vill göra något annat än portfolion och att det inte är helt lätt att
byta spår. Likaså när specialpedagogen berättar att hon driver ett utvecklingsarbete, där det
sker förändringar men att det är svårt och tar tid att ändra gamla mönster. Enligt Persson
(2007) och Johansson (2005) poängterar Foucault (2001) i sina studier av människa och
samhälle, hur viktigt det är att förstå människan som både subjekt och objekt i forskningen.
Jag, som forskare, kan inte helt och hållet förbise mitt eget subjektiva förhållningssätt i de
val jag gör. Samtidigt strävar jag efter att vara objektiv på ett vetenskaplig korrekt sätt.
Makt och maktutövande finns med i Foucaults forskning (2001), där förnuftet i
vetenskapens tecken ställs mot oförnuftet. Det finner jag belägg för i undersökningen. Jag
vill i detta sammanhang ta upp det dilemma som uppstår i och med att pedagogerna
kommer in i portfolioarbetet vid olika tidpunkter. Pedagoger som inte har varit med från
början i portfolioarbetet har inte haft samma möjligheter att se de olika stegen som har
gjorts, vilket bidrar till att de inte heller kunnat delta i processen som helhet och få den
förståelse pedagoger har som följt arbetet genom åren. Det är förstås inte realistiskt att tro
att alla pedagoger får exakt samma förutsättningar i förskolans verksamhet i allmänhet och
i portfolioarbetet i synnerhet. Det jag vill belysa är att det är angeläget att ha insikter i att
detta fenomen finns och att det blir till en maktaspekt. Foucault (1993) visar att
verksamheten inom en institution påverkas av maktförhållanden och den officiella
diskursen. Foucault (1993) framhåller att den praktiska handlingen inte alltid följer den
officiella och att flera diskurser löper parallellt med varandra. Det blir synligt i
informanternas berättelser hur portfolion påverkar och utvecklar det enskilda barnet, dem
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som pedagoger och förskolans verksamhet. Specialpedagogen tar upp att det är svårt att
omdana den bedömningskultur som hon ser finns i kommunens förskolor. Pedagogerna
menar att portfolion har förändrat deras barnsyn. Vidare framgår i undersökningen att
portfolion kräver ett stödjande klimat.
När några av pedagoger beskriver att de vill ta en annan väg att dokumentera, ett annat sätt
att tänka kring, genomföra eller formatera portfolion på så stöter det uppenbarligen på
motstånd. Jag ser det som att de väljer att frångå den officiella diskursen. De påpekar att
det inte är lätt samt att det gäller att inte forcera fram nya idéer. Pedagogerna har makten
att bestämma vad som ska sättas in i barnens pärmar. Det framgår också i resultatet att
pedagogerna strävar efter att göra barnen delaktiga och medansvariga. Pedagogerna har
makten att bestämma vad som tas upp under utvecklingssamtal med föräldrarna. Barnen
får ibland vara med och berätta om innehållet samt beskriva vad det kan och har lärt sig.
Jag betraktar även den makt som ledningen har. Informanterna visar att det har betydelse
vilket engagemang samt vilka förutsättningar ledningen skapar i portfolioarbetet. Min
intention är inte att kritisera förskolans företrädare, utan att visa på den inverkan de har i
portfolioarbetet. Framför allt finns makten i genomförandet av portfoliometodiken kring
vad som ses som det ”rätta” eller som den ”sanning” som gäller kring portfolion. I
resultatet framträder att det inte handlar om att göra rätt eller fel, utan att det behöver
skapas goda förutsättningar för att kunna göra ändamålsenliga val i portfolioarbetet.

7.1.2 Portfolioarbetets användning och styrkor
I detta avsnitt för jag in diskussionen kring portfolions syfte, användning och styrkor. Krok
och Lindewald (2003) menar att portfolion är till för barnet, pedagogerna och föräldrarna
och det är samtliga informanter eniga om. Det kom fram i intervjuerna att pedagogerna
hade olika syn på vad portfolioarbetet betyder för dem själva och förskolan. Låt mig
konstatera att definitionen av begreppet portfolio i denna studie, framställs som en
pedagogisk lär- kommunikations- och utvärderingsstrategi (Ellmin & Ellmin Cederholm,
2006). Det är ett arbetssätt för pedagogen att leda barnets aktiva lärande och utgå från
barnets aktiviteter, delaktighet, ansvarstagande och förmåga att reflektera. Utgångspunkten
är, enligt Ellmin och Ellmin (2003), att framgång föder framgång. Det visar sig i
informanternas berättelser att portfolion leder till diskussioner i arbetslaget för att
vidareutveckla vad som ska sättas in i pärmen. Dels hur de ska skriva och välja ut
fotografier. Dels hur pedagogerna ska jobba med portfolion men också att de efterhand ser
på barnens utveckling och lärande ur andra synvinklar. Portfolion bidrar, enligt
informanterna, till att synliggöra barns framgångar, där barnen själva kan se att de växer
och lär sig något nytt.
Resultatet i studien för fram att pedagogerna, när de är engagerade, också lär sig och
utvecklas i mötet med barnen och varandra. Studiens resultat tyder även på att beroende av
vilket slags engagemang som pedagogen har, så minimeras eller förbättras lärosituationen.
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Ellmin och Ellmin Cederholm (2006) framställer dimensionen kring grad av engagemang i
portfolioarbetet. Författarna menar att många kan och bör vara engagerade i
portfolioarbetet. Det gäller att få igång kommunikation, återkoppling och se utveckling för
att få till stånd ett verkligt lärande mellan varandra. Informanternas berättelser om
portfolioarbetet visar genomgående på stort engagemang och intresse samt att det tar tid att
skapa en bra portfolio. Informanterna tar upp kring barnens delaktighet och beskriver hur
pedagogerna efterhand har fördjupat reflekterandet i portfolioarbetet. Här ser jag skillnader
i informanternas beskrivningar, från att låta barnen bestämma och vara delaktiga med
stigande insikt vad som ska vara med i portfolion, till att portfolion ses som ett
sekreterarjobb, där barnen egentligen inte är med i så stor utsträckning.
P4 har i portfolioarbetet funderat ut en modell (Figur 5.2, s. 101), som visar att hon
reflekterar i portfolioarbetet. SP6 tänker att portfolioarbetet ska medföra att pedagogerna
funderar mer på verksamheten och slutar bedöma barnen. Pedagogerna tar upp att de på ett
medvetet plan tänker kring portofolioarbetet, vilket har medfört att nya perspektiv blivit
synliga. I reflektioner med kollegor, barn och föräldrar återges olika uppfattningar, vilka
medverkar till fördjupade kunskaper hos informanterna. Det blir till en process, där olika
delar skiljs ut från varandra och samspelet får sambanden mellan delarna att visa sig. I
reflektionerna använder pedagogerna öppna frågor i stor utsträckning, vilket gjort att
komplexa orsaksförhållanden har utforskats och bidragit till att mönster successivt har
formats. Reflektionerna har också inneburit kritiskt granskande, där pedagogerna och
specialpedagogen riktar den kritiska hållningen främst mot sig själv i portfolioarbetet. De
förmedlar även kring hur förväntningar överförs, hur de iakttagit det som sker samt vilka
val som görs av ord och formuleringar. Det stämmer med vad Danielsson och Liljeroth
(1996) tar upp, där reflektion innebär den utforskande, förståndsmässiga bearbetningen av
någonting. Författarna betonar att reflektion är någonting mer än enbart en intellektuell
analys och beskriver begreppet ur olika synvinklar. Funderingar och reflektioner har satts
igång i pedagogernas portfolioarbete kring vad de gör, hur de gör och varför. Min slutsats
blir att det är väsentligt att reflektera och diskutera tillsammans för att förstå mer. Jag
finner att portfolion kan liknas vid ett kalejdoskop, med en mångfald sidor att betrakta.

7.1.3 Vilket syfte har pedagoger med arbetet kring portfolio?
Det är i sitt personliga arbets- och förhållningssätt som pedagogerna formulerar, tolkar och
levandegör portfolion i förskolan. Olika dimensioner av skillnader blir synliga. Om jag
börjar med syftet, så visar pedagogernas svar dels att de har tolkat syftet både lika och
olika samt att syftet har förändrats med tiden. I likhet med detta blir min slutsats att det är i
det vardagliga arbetet med portfolion, som teorier om barns utveckling och lärande blir
synliga. Jag tyder det samtidigt som att pedagogerna inte alltid själva ser och förstår det.
Specialpedagogen menar att syftet inte är att ha fokus på det enskilda barnet utan att byta
perspektiv och utgå från vad verksamheten erbjuder. Hon för fram att meningen med
införandet av portfolion är att, finna andra möjligheter att dokumentera på och att byta
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perspektiv från individ- till relationsperspektiv. Flera författare (Taube, 1997; Bern, Frööjd
& Torén, 2001; Ellmin & Ellmin, 2003, 2005; Ellmin & Ellmin Cederholm, 2006) anser att
portfoliometodiken startar i det barnet kan och det synsättet visar sig i vad som tas upp i
syftet. Det blir användbart för att komma vidare och göra vardagen mer begriplig,
hanterbar och meningsfull, menar författarna.
Antonovsky (1991) fann att känslan av sammanhang (KASAM) är den faktor som dels
främjar människans hälsa, dels påverkar hur vi hanterar svårigheter och påfrestningar. Det i
sin tur beror på hur vi upplever tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull, vilka är
modellens bärande beståndsdelar. Informanternas berättelser tyder på att pedagogerna
oftast upplever en känsla av sammanhang i arbetet med portfolion. Ett par av pedagogerna
uttrycker dock kritiska ståndpunkter kring portfolioarbetet men de för också fram positiva
meningar. Under intervjuerna berättar samtliga informanter att de rådfrågar varandra och
reflekterar i portfolioarbetet. Kanske är den upplevda närheten och samtalen med kollegor
en anledning till att portfolioarbetet i huvudsak upplevs som meningsfullt, hanterbart och
begripligt. Antonvosky (1991) gör gällande att människan utsätts för påfrestningar som han
kallar stressorer. En stressor är en livserfarenhet som präglas av för stora eller för små
krav, utan möjlighet till inflytande. Jag tolkar att när hanterbarheten försvåras, enligt
informanterna, så minskar känslan av meningsfullhet. Jag finner att samtal och reflektioner
är ett sätt att öka var och ens inflytande över sin tillvaro. Det tycks även underlätta
möjligheterna att uppleva tillvaron som mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Jag ser
det som att genom dessa relationer som skapas i samtal och reflektioner skaffar vi oss
lättare en känsla av sammanhang, KASAM, vilken bidrar till att vi öppnar upp för nya sätt
att tänka. Det positiva förhållningssättet förstärks genom att pedagogerna utgår från
barnens styrkor, det positiva. Det blir en god cirkel av det. Jag konstaterar att det i sin tur
beror på hur och varför pedagogen genomför portfolioarbetet.
Jag gör gällande att informanterna visar på en stor vilja att förändra och förnya sitt sätt att
se på barn samt barns lärande, under portfolioarbetet. Min slutsats blir att det är väsentligt
att vi kan dela förståelsen för det vi upplever och ser i arbetet med portfolion, för att öka
förståelsen för pedagogernas vardagsarbete med barnen. Jag upplever att informanterna har
en global hållning som präglas av en stark KASAM, i och med det sätt de ser på sitt arbete
med portfolio. Enligt min tolkning, visar de inre och yttre påfrestningarna som ger sig till
känna, att pedagogerna generellt hanterar dessa situationer på ett sätt som tyder på en hög
grad av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Men det skiftar under
portfolioarbetets gång. Informanterna har genom sina berättelser visat på sin förmåga att
oftast kunna vända det negativa till något positivt. Denna värdefulla inställning i
kombination med öppenhet och vilja att delge andra av sina erfarenheter och tankar,
upplever jag vara bidragande faktorer till att klara den varierande och komplexa
verksamhet som förskolan faktiskt är.
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7.1.4 På vilket sätt kan portfolion stödja barnet att bli involverat i sin
utveckling och sitt lärande?
Informanterna menar att för barnens del ger portfolion i huvudsak dem ökad delaktighet
och egendomsrätt över materialet i pärmen, där medansvaret samt stärkt självkänsla blir
betydelsefulla delar i barnets utveckling och lärande. Medansvaret och delaktigheten kan
däremot utökas ännu mer, anser pedagogerna. Specialpedagogen menar att när
pedagogerna börjar tänka på vilken verksamhet som erbjuds i förskolan, så gagnar det
barnen, där de lär sig att de duger som de är. Ellmin och Ellmin (2003, 2005) tar upp att
portfoliometodiken bygger på dokumentation som synliggör barnet i förskolan. Författarna
menar att portfolion är ett förhållningssätt, där barn och pedagoger tillsammans samlar
arbeten för att få en överblick av barnets utveckling, ge utrymme för att vidareutveckla
förmågan att reflektera över sitt lärande och därmed kunna sätta ord på sitt lärande.
Strandberg (2006) återger Vygotskijs tanke om ”lärandets hävstång”, som är själva
sammanstrålningen mellan aktivitet och tänkande. Jag menar att pedagogerna och barnen
kan använda denna hävstång, för att ta in yttre företeelser, som exempelvis i samtal och
omforma dessa till inre aktiviteter. Vygotskij (1999) visar att det är förmågan att hantera
tecken som blir nyckeln till växelspelet. Strandberg (2006) ger exempel på att ordet är ett
medel i början för barnets sociala kontakter med andra och för andra. Pratets ord förändras
därefter till tänkandets ord samt blir redskap för barnets tänkande med och för sig själv.
Informanterna tar upp att portfolion handlar om att få visa bredden i sitt kunnande och sin
utveckling genom att belysa en variation av barnets olika förmågor. Antonovsky (1991)
och Vygotskij (1993) anser att pedagogen ska finnas med som medforskare i barnens
lärande. Författarna påvisar att pedagogen ska leda barnen till att utforska och upptäcka
egna lösningar på de frågeställningar som de har samt att pedagogen inte ska ge färdiga
lösningar till barnet.
Antonovsky och Vygotskij menar att lärandet sker i relation med andra och genom att
individen får tillgång till en miljö som utmanar, ger delaktighet, är meningsfull och
hanterbar. De båda författarna utgår från en barnsyn som ser det kompetenta barnet. Här
ser jag en utmaning till pedagogerna att skapa förutsättningar för att vara medforskare till
barnet samt fundera kring vilka bilder av barnen i portfolion, som visar vad ett kompetent
barn är. Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att samtala om och reflektera över
vad det betyder. Jag kopplar det till Nordin-Hultman (2004) som menar att tillgången av ett
postmodernt tidsperspektiv kan bidra till att det centrala blir respekt för det pågående och
att nuet i barns liv får ett annat värde. Författaren anser att detta perspektiv öppnar upp för
en mer jämställd syn på barns och vuxnas villkor. En postmodernistiskt kunskapssyn är att
betrakta som ”en vändning mot språket” (Nordin-Hultman, 2004, s. 196) och mot
pedagogerna, de som verkar i praktiken. Författaren beskriver att teorier och praktiker, är
det som skapar vad ett barn är och bör vara. Det postmoderna perspektivet öppnar upp för
att ”se de olika teorierna och de olika pedagogiska praktikerna, som villkor för hur vi ser,
uppfattar och talar om barnen.” (Nordin-Hultman, 2004, s. 29).
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7.1.5 Möjligheter och hinder
Pedagogerna betraktar portfolion som en möjlighet att synliggöra verksamheten med
kopplingar till förskolans läroplan för barn, pedagoger, föräldrar och andra. Vidare kan
portfolion användas för att synliggöra vad barn kan och har lärt sig, samt visa på vad barn i
behov av särskilt stöd är bra på och vilka styrkor de har. Min slutsats är att portfolion
speglar en språklig dimension, som får betydelse i sammanhanget. Jag ser att formandet av
en portfolio kan ses som en språkhandling, vilket förs fram av Andreasson (2007) som en
möjlig tolkning och att texten får betydelse i kontexten.
De tekniska hjälpmedel som informanterna uppger används i portfolioarbetet är i första
hand digitalkamera för att fotografera barnen och dator för att formatera bilder och skriva
text. En pedagog berättar att de har papper och penna utlagd på avdelningen, så att det
finns nära tillhands när det händer något samt att portfoliodokumentationer är uppsatta på
väggarna innan de sätts in i pärmen. Specialpedagogen beskriver att pedagogerna gjort
färdiga mallar i power point samt en lista för att notera att en dokumentation gjorts
och/eller olika utformningar för själva dokumentationen. Detta för att underlätta i
dokumentationsarbetet. Samtliga informanter förklarar att barnens pärmar står lätt
åtkomliga. Min slutsats är att portfolion används för att synliggöra barnen, verksamheten
och förskolans läroplan, LpFö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) på ett nytt, fördjupat
sätt. Portfolioarbetet har också till viss del ”stannat upp” av olika skäl. Jag ser det som att
portfolion är ett bra verktyg för pedagoger, barn, föräldrar och andra vuxna för att
reflektera kring lärande och utveckling, beroende på hur och varför det görs.

7.1.6 Perspektiv på specialpedagogik
Specialpedagogen kan ha en roll i arbetet med portfolion och använda den som ett redskap
i sitt uppdrag. Det bekräftas med positiva tongångar av samtliga informanter. Perspektiv på
specialpedagogik framhålls i undersökningen genom att portfolion sägs kunna användas
för att synliggöra barns förmågor och visa vad barn i behov av särskilt stöd är bra på.
Informanterna tar upp att det i portfolion är barnets utveckling som står i centrum.
Strandberg (2006) skriver om portfolioarbetet och menar att det är synnerligen
betydelsefullt för barn som upplever sig ha bristande förtroende för sin egen läroförmåga.
Författaren anser att portfolioarbetet kan synliggöra de aspekter som barnet behärskar. På
så vis kan barnet via sin portfolio se att hon/han kan vissa saker men inte andra, utan att för
den skull bara se sina misslyckanden. Strandberg (2006) visar på att om barnet kan få
tydliga gensvar på de sidor som hon/han kan, då medför det att barnet kan satsa på sina
framgångar med en känsla i att kunna. Det får till följd att barnet även klarar av att ta itu
med det som verkar svårare. Då krävs det att portfoliometoden som används lägger märke
till, legitimerar och berömmer en variation av lärstilar och olika arbetssätt för att den ska
bidra till att barnets självkänsla utvecklas. (Strandberg, 2006). Specialpedagogen har i sitt
uppdrag att kritiskt och självständigt identifiera, analysera och vara med i det
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förebyggande arbetet samt aktivt bemöda sig om att avlägsna hinder och svårigheter i olika
lärmiljöer (SFS 2007:638). Dessa delar betonas av specialpedagogen i studien, som viktiga
delar i hennes arbete.
Specialpedagogens roll och perspektiv på specialpedagogik framhållas vidare av samtliga
informanter, när de förklarar att det är väsentligt att pedagogerna och specialpedagogen har
ett samarbete för att kunna stödja barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen kan ge
tips och råd för hur barnet ska stärkas och pedagogerna visar barnet ur ett positivt
perspektiv i portfoliopärmen. Pedagogerna tar upp specialpedagogens roll ur ett
individperspektiv men även i ett relationsperspektiv. Portfolion är ett komplement, som
bidrar till att specialpedagogen kan göra sig en helhetsbild. Portfolion kan finnas med som
ett samtalsunderlag för specialpedagog och pedagog samt bidra till att ge bilder av barnet i
flera olika situationer, där specialpedagogen har nytta av tankegångarna i portfolioarbetet.
Barnet kan även få sätta in de läroprocesser som sker, när specialpedagogen jobbar med
barnet. Portfolion kan också bli ett sätt att se hur organisationen och miljön är på förskolan
samt hur miljön kan förbättras för barnets skull. Persson (2007) skriver att
specialpedagogen förväntas uppmärksamma alla barns rätt att delta i verksamheten på lika
villkor. Min slutsats blir att specialpedagogen kan ha portfolion som ett redskap i arbetet
med att synliggöra de positiva bitarna i barnets lärmiljö och hur barnet fungerar.
Specialpedagogen medverkar genom handledning till att skapa nya infallsvinklar,
nytänkande och förändringar av miljön. Det stämmer med det centrala i specialpedagogens
roll, som är att verka förebyggande i det pedagogiska arbetet och att specialpedagogisk
kunskap behöver finnas med i förskolans arbetsfält (SFS 2007:638). Björck-Åkesson
(2009) menar att specialpedagogik i förskolan ska handla om att skapa optimala
förutsättningar för lärande och när det fordras särskilt stöd för utveckling, är det att
betrakta som något utöver den generella pedagogiken.
Specialpedagogen anser att i hennes uppdrag ingår att vara en pedagogisk ledare, som
tillsammans med ledningen driver utvecklingsarbetet kring portfolion samt att det är
angeläget att ledningen skapar tid till specialpedagogen och de utvecklingsarbeten som
sker. Det stämmer med vad som skrivs i högskoleförordningen, där det till
specialpedagogens roll i förskolan hör att leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet
framåt, med målet att kunna möta behoven hos alla barn (SFS 2007:638, s. 5). Om
specialpedagogen, enligt min mening, ska kunna vara en pedagogisk ledare, som
tillsammans med ledningen driver utvecklingsarbete, så krävs det att samarbete sker på
individ-, grupp och organisationsnivå. Jag ser den modell (Figur 2.1, s. 36), vilken jag har
konstruerat, som en möjlig väg att gå för att vända tänket från ett ”hinderperspektiv till ett
hälsoperspektiv” (Persson, 2007, s. 57). Något som blir tydligt för mig under studiens gång
är att det fordras en hel del planering, tid, engagemang och medvetenhet för att utgå från
egna samt andras erfarenheter i arbetet med portfolion. Resultatet visar att pedagogerna
behöver betrakta vilken kunskaps- och barnsyn de har samt få tillfällen att diskutera mål
och medel för portfolioarbetet. Därigenom kan de skapa goda förutsättningar för alla barn i
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en inkluderande verksamhet. Min slutsats blir också att istället för att fokusera på valfrihet
och individualisering borde diskussionerna i förskolan utgå från hur det ska bli möjligt att
se till alla barns behov inom ramen för en gruppgemenskap. Det i sin tur kräver färre barn i
barngrupperna, vilket påverkar möjligheterna för att ge barn rätt till det stöd som de har
enligt lagar och förordningar. Detta kopplar jag till Fischbein och Österberg (2003), som
tar upp att det snarare behövs en personalisering av verksamheten i förskolan och för att
det ska ske behövs närhet, närvaro, tid samt lust. Häri ser jag en sporre för pedagoger och
specialpedagoger i förskolans verksamhet, att återerövra konsten att överraskas och
förundras i nära relationer med barnen. Samtidigt fordrar det synsättet ett medvetet
ledarskap, som tar hänsyn till både den gemensamma målsättningen och den individuella
variationen. Fischbein och Österberg (2003) skriver att undervisning inte enbart är ett
hantverk utan också när det fungerar som bäst en skön konst, vilket jag vill belysa som ett
möjlighetsperspektiv i specialpedagogens roll.

7.1.7 Slutsats
Jag har i denna studie problematiserat om portfoliometodiken kan vara ett sätt att
dokumentera kring alla barn i förskolan. Resultaten antyder att portfoliometodiken bör
vara väl lämpad som ett redskap för specialpedagogen, i samverkan med pedagogerna, för
att dokumentera barnens förmågor och styrkor. Därigenom kan specialpedagogen handleda
pedagogerna, för att bättre finna utgångspunkter både för det enskilda barnet och för
verksamheten i förskolan. Alla barn kan få syn på sitt lärande och utvecklas via adekvata
utmaningar, genom att ta med perspektiv på specialpedagogik. Portfolion kan komma väl
till användning i samtal och reflektioner, som bidrar till utveckling av dokumentationen i
allmänhet och förskolans verksamhet i synnerhet. Det som är angeläget är att pedagogerna
får vägledning i att synliggöra dokumentationerna som görs i portfolion och ”ta isär”
begrepp som t ex portfolio, etik, det komptenta barnet, för att öka förståelsen kring vad vi
pratar om. Stor vikt bör läggas vid tidsaspekten, då denna studie i likhet med flera andra,
påtalar att tiden är en stötesten i portfoliometodiken.
Min huvudslutsats blir att pedagogisk verksamhet med inriktning på portfoliometodik i
förskolan är ansvarsfull och komplex. Resultatet pekar på att detta även gäller för
specialpedagogens roll i förskolan. Nilholm (2007) lyfter fram ett dilemmaperspektiv och
konstaterar att pedagoger och specialpedagoger står mitt i en komplicerad verklighet.
Författaren tar upp att det blir till ett dilemma i ett system som ska ge alla barn en likvärdig
utbildning och på samma gång anpassa sig till barns olikheter i förmågor, egenskaper och
erfarenheter. Jag kopplar det till resultatet i denna studie, som visar att det inte bara handlar
om att få veta att saker och ting inte alltid är som de borde vara utan också att ta reda på
vad detta beror på. Jag har med andra ord haft en vilja att utveckla förståelsen och finna
förklaringar i pedagogernas och specialpedagogens portfolioarbete, med perspektiv på
specialpedagogik.
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7.2 Metoddiskussion
Jag valde att göra en kvalitativ studie med personliga, semistrukturerade intervjuer som
metod. Jag menar att det var en bra metod för att undersöka respondenternas beskrivning
om hur portfoliometodiken används på förskolor i en mindre kommun samt belysa
specialpedagogens roll, med perspektiv på specialpedagogik. Jag hade dock begränsad tid
till förfogande och på grund av det fanns det inte möjlighet att genomföra fler intervjuer
eller använda sig av triangulering. Å ena sidan hade fler intervjuer, med ganska hög
sannolikhet inneburit en säkrare validitet. Å andra sidan kunde jag bearbeta de sex
intervjuer som genomfördes på ett djupare plan. I analysarbetet använde jag mig av
narrativ teori och analys. Jag tog i anspråk narrativa studierna, där jag närmare betraktade
berättelsens funktioner, sammanhang och konsekvens. Jag såg att anledningen till det som
gjorde narrativ intressanta och väsentliga i intervjuerna var att förståelsen byggdes upp
genom narrativ. Jag begagnade mig därför av narrativ metod och analys, som innebär att
jag utgick från respondenternas subjektiva berättelser. Det stämde bra in i min
undersökning, då jag ser det som att kunskaper om verkligheten skapas och omskapas i en
ständigt pågående process i sociala sammanhang. Berättelserna som lyftes fram, om
pedagogernas och specialpedagogens arbete med portfolion, formades och gav sin
specifika mening genom kommunikation i samspel med mig som intervjuare.
I studien var jag inspirerad av hermeneutiken som tolkningslära och betraktade
berättelserna ur det postmoderna socialkonstruktionistiska kunskapsperspektivet. Jag hade
bruk av det systemteoretiska perspektivet i min undersökning, för att beakta den innebörd
språket har, vilket på samma gång genererar villkor för handlingar. Jag insåg att det är
oerhört viktigt att jag som forskare ser på undersökningens komplexa samspel och kan
lyfta fram flera olika faktorer som påverkar barns utveckling och lärande, från den
individuella till den samhälleliga. Jag ser det som att språkets användning på ett eller annat
sätt får betydelse i hur vi uppfattar oss själva men också hur omgivningen formas i en slags
språklig dräkt. Portfolion kan sägas föra med sig språk på olika nivåer och i olika samspel.
Jag inspirerades också av diskursanalysen i studien, eftersom den passade in i
sammanhanget. Diskurs kan sägas vara en uppsättning utsagor, talade eller skrivna, vilket
jag har använt mig av gällande intervjuerna i undersökningen. Jag tyckte det var
meningsfullt att ha det med i min studie, där det i samtalen uppenbarade sig olika spår av
diskurser, vilka fick genomslag i arbetet med portfolion.
De epistemologiska uppfattningarna om kvalitativ intervjukunskap fick betydelse i hur jag
som intervjuare planerade och genomförde forskningsintervjuerna. Jag ser mig som en
resenär, som satte samman berättelser och skapade sammanhang i det som kommit fram
under intervjuerna i undersökningen. På vägen har jag vunnit nya erfarenheter och
kunskaper. Patel och Davidsson (2003) framhåller likaså att mänskliga händelser och
livsyttringar kan tolkas som muntliga berättelser och texter. Det kom till nytta i min studie,
när jag som forskare studerade, tolkade och försökte förstå betingelserna kring
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informanternas framställning av portfolioarbetet. Jag hade hela tiden med mig det som
Kvale och Brinkmann (2009) tar upp, nämligen att det är angeläget att förstå att resultatet
av ett socialt samspel i intervjuerna inte kan tas för självklart utan det grundläggande
samspråket och slutprodukten ska istället ses som en social konstruktion. Det passar ihop
med vad Kvale och Brinkmann (2009) säger, då de pekar på att en intervju är ett samtal
som har en viss konstruktion och ett syfte.
För att intervjuaren ska få grundligt undersökta kunskaper gäller det också att ställa
omsorgsfulla och genomtänkta frågor samt att kunna lyssna lyhört, tar Kvale och
Brinkmann (2007) upp. Det tog jag i beaktande dels i sammanställningen av intervjuguiden
(Bil. C), dels under intervjuerna. Författarna anser vidare att det ofta har hävdats att den
kvalitativa forskningsintervjun saknar objektivitet, särskilt beroende på det mänskliga
samspelet som är en betydelsefull del av intervjusituationen. Jag försökte, som intervjuare,
att hålla mig till de frågeställningar jag hade utan att ställa ledande frågor till
respondenterna. Jag bemödade mig om att låta respondenterna få att ta isär vissa begrepp
och ord, för att öka förståelsen för det som uttrycktes och minska missförstånden. Det
tyckte jag fungerade bra. Jag har intervjuat barn och pedagoger i undersökningar vid
flertalet tillfällen förut, så jag var inte ovan men samtidigt blir varje intervju en ny, unik
situation med nya utmaningar. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver det som att
intervjuare och de intervjuade har skapat något tillsammans och att intervjun kan sägas bli
ett intersubjektivt företag. Det sker enligt författarna, när två eller flera personer talar om
ett ämne av ömsesidigt intresse. Det går ihop med föreliggande undersökning.
Johansson (2005) skriver att transkriptionen kan sägas bli den första delen i skapandet av
den vetenskapliga texten. Det stämde, anser jag och detta ställde krav på mig att inse att jag
var någon som gav uttryck åt andra personers tolkningar. Rossman och Rallis (2003)
menar att om det ska göras systematiska undersökningar, så kräver det att basen för varje
beslut förklaras så att andra kan återkoppla, kommentera och kritisera dem. Det är också
något jag har haft med mig i undersökningen. Jag instämmer med Rossman och Rallis
(2003) att det är väsentligt att bli varse mina egna värderingar och personliga åsikter, för de
kommer att påverka det jag skriver, vare sig jag vill det eller ej. Samtidigt har jag varit
medveten om att jag ville och skulle skriva korrekt. Författarna tar upp att nyckeln till
tilliten i studien, när den håller en kvalitativ form, ligger i att undersöka systematiskt, låta
det bli en process, ta beslut om data och insamling av underlag samt därefter göra analyser
som verifierar uppsatsens giltighet ur olika aspekter och perspektiv. Det har jag strävat
efter och det har verkligen inneburit en process för min egen del.
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7.2.1 Undersökningens begränsningar
Denna studie beskriver med perspektiv på specialpedagogik, hur fem pedagoger och en
specialpedagog i förskolan använder sig av portfoliometodiken på förskolor i en mindre
kommun samt belyser specialpedagogens roll. Informanternas erfarenheter ökar förståelsen
av såväl portfolioarbetets möjligheter som hinder. Studien har dock flera begränsningar.
Den tid några av pedagogerna har arbetat med portfoliometodiken är relativt kort, för att
jag med säkerhet ska kunna lägga fast betydelsen av portfolioarbetet både vad gäller
förändringar och utveckling. En annan begränsning är att trots min ambition att utröna vad
vissa begrepp verkligen betyder, så visar det sig i studien en variation av tolkningar, som
inverkar på informanternas beskrivningar. Det blir också en inskränkning när jag enbart
har med en specialpedagog, vilket begränsar trovärdigheten i studien.

7.3 Tillämpning
Min förhoppning är att denna studie ska vara av intresse för pedagoger och
specialpedagoger i förskolan, som funderar på att starta upp portfolioarbete eller som redan
arbetar med portfoliometodiken. Portfolion är inte enbart att sätta in bilder i en pärm eller
samla på dokument utan det krävs en genomtänkt föreställning om arbetssättet. Nyckelord
är kontinuitet och återkopplingar. Hur pedagogerna väljer att gå vidare med
portfolioarbetet är i grund och botten något som pedagogerna tillsammans med ledningen
för förskolan måste komma överens om. Det behöver vara ett levande arbete, som
förändras till innehåll och form allt eftersom förutsättningarna varierar. Jag räknar med att
denna studie ska ge vägledning och inblick i det förändrade synsätt, som
portfoliometodiken talar för. Jag anser också att studien kan bidra till att pedagoger,
specialpedagoger, ledning i förskolan samt politiker ser möjligheter men också beaktar
hinder som visar sig i användningen av portfoliometodiken.

146

7.4 Förslag till fortsatt forskning
Under arbetets gång har en del frågor väckts som legat utanför mitt syfte. Jag kommer att
nämna några av dem som förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet. Jag menar att
det skulle vara av intresse att ta reda på hur fler pedagoger samt specialpedagoger i
förskolan upplever arbetet med portfoliometodiken. Att genomföra en undersökning i
större omfattning, där jämförelser mellan olika förskolor skulle vara en del i forskningen.
Det hade också varit tänkvärt att ta reda på hur förändringsarbetet kring portfolio,
som hade startat upp på förskolorna C, D och F utvecklade sig på organisationsgrupp- och individnivå. Kommer intresset för portfolio att fortsätta efter några år?
Likaså hade det varit spännande att följa förskola A och B över en längre
tidsperiod, för att forska om portfolioarbetet fortsatte att förändras, om det stannade
upp eller om förskolorna slog in på andra vägar för att utveckla verksamheten?
En annan intressant undersökning kring portfoliometodiken anser jag skulle vara att
ta reda på hur barnen uppfattar portfolioarbetet, hur delaktiga de upplever sig vara
och vad de tycker om portfolion?
Likaså hade det varit fascinerande att undersöka hur föräldrar upplever
portfoliometoden. Genom att fråga föräldrar och forska för en djupare förståelse
kring hur de ser på portfolion, menar jag att forskaren skulle kunna få ett slags
”utanför-perspektiv”, alltså kunskaper om hur personer som inte är direkt inne i
förskolans verksamhet ser på den.
Det hade även varit intressant att forska om hur ledningen i förskolan ser på
portfoliometodiken, med perspektiv på specialpedagogik.
Ytterligare forskning skulle kunna vara att undersöka hur barnen och förskolans
verksamhet skrivs fram i portfolion. Jag funderar på att den bild av barnet som
pedagoger och specialpedagoger väljer att ta fram, får betydelse för både det
enskilda barnet och för barngruppen samt för hur vi organiserar arbetet på
förskolan.
Slutligen anser jag att det hade varit intressant att vidare undersöka miljöns
betydelse som identitetsskapande faktor och för läroprocesser.
Det kanske blir senare projekt i mitt liv, vi får se.
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8 AVSLUTANDE ORD
När det gäller mina egna tankar kring undersökningen skulle jag främst vilja beskriva dem
genom två ord tillförsikt och drivkraft. Tillförsikt för att jag till slut hittade ett ämne som
jag verkligen tyckte var intressant att skriva om. Jag hade under en lång tid funderat på vad
just portfolioarbetet i förskolan innebär och om det kunde ses med perspektiv på
specialpedagogik, men inte haft nog med vetskap om hur en sådan undersökning skulle
kunna gå till. Efter att ha läst Johanssons bok (2005) om Narrativ teori och metod under
andra året på specialpedagogiska kursen vändes min uppmärksamhet mot att vilja prova
narrativa studier, för jag har alltid varit intresserad av människors berättelser. Tillförsikt
känner jag också inför Elina, Lotten, Ulla, Disa, Alice och Tova som genom sin medverkan
och positiva inställning till intervjun gjorde det möjligt för mig att genomföra just den
undersökning jag hoppats på. Ordet drivkraft kopplar jag här samman med all den tid och
möda som har lagts ned på denna rapport. Min strävan har hela tiden varit att ägna den tid
och den arbetsinsats för undersökningen, som varit nödvändig för att kunna skapa ett
arbete som jag med stolthet kan blicka tillbaka på. Vidare är min förhoppning att även
Elina, Lotten, Ulla, Disa, Alice och Tova ska kunna känna att jag tolkat deras berättelser i
intervjuerna med den respekt och uppskattning de förtjänar. Att få ta del av dessa fem
pedagogers och specialpedagogens berättelser om deras arbete med portfolio har känts lite
som att få titta in i ett kalejdoskop, för att finna en mångfald speglingar och nyanser som
blivit synliga i berättelserna, vilket jag hoppas framgår i mitt arbete.
Arbetet har genomgående fungerat bra. Jag fick på ett tidigt stadium tag på den litteratur
jag beslutade mig för att använda. Jag har emellertid haft lite svårt att begränsa litteraturen,
eftersom jag fann mycket intressanta böcker, artiklar och avhandlingar. Intervjuerna
kändes lyckade. Med informanternas intressanta upplevelser och beskrivningar kring
arbetet med portfolio var det extra inspirerande att sedan få tolka dessa berättelser som
växte fram under intervjuerna. När jag utformade intervjuguiden kändes det lite märkligt
att ha en så pass hög grad av strukturering som den ändå fick men det visade sig vara bra
samt skapade en röd tråd genom intervjuerna. Eftersom samtliga informanter öppnade sig
och generöst delgav mig sina tankar samt funderingar om sitt arbete med portfolio, hade
jag ett rikhaltigt material att sammanställa och analysera. För att öka undersökningens
trovärdighet har resultaten belysts med citat, dock utan att det ska ses som självklara
sanningar. Jag upplevde att undersökningen fick ett extra djup genom att jag kunde
återkoppla till samtliga respondenter. Jag lät dem läsa de nedskrivna och ge feedback.
Dessa möten förde med sig att jag fick olika reaktioner, mestadels positiva. Det framkom
att pedagogerna och specialpedagogen hade fått syn på portfolioarbetet ur delvis andra
synvinklar och fortsatt att reflektera kring vad portfolion innebär för dem.
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Jag avslutar här min rapport med en reflektion kring analyserandet av Elinas, Lottens,
Ullas, Disas, Alice och Tovas berättelser om portfoliometodiken i förskolan, med
perspektiv på specialpedagogik. Narrativ analys handlar enligt Johansson (2005) om
tolkning, vilket i sin tur väcker frågan: Är det möjligt att kunna urskilja en mindre bra
analys från en bra analys? Det perspektiv på berättelsen som presenteras i min
undersökning är av socialkonstruktionistisk art, vilket innebär att berättelserna som
kommer till uttryck i intervjuerna inte har lästs som en absolut sanning av vad som hände i
fem pedagogers och en specialpedagogs portfolioarbete vid en viss tidpunkt. En och
samma händelse kan skildras på många olika sätt, där en berättare således konstruerar
narrativa sanningar och det här är min ”sanning” kring pedagogernas berättelser.
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Bilaga A
Syfte och etiska principer
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolorna i en mindre kommun, ser
på begreppet portfolio, hur de praktiskt använder sig av metoden och på vilket sätt
pedagogerna menar att det påverkar det enskilda barnet och verksamheten i förskolan.
Detta vill jag med perspektiv på specialpedagogik.
Etiska aspekter har beaktats utifrån de regler som finns utarbetade av Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). Fyra huvudkrav har författats med syfte att
skydda den enskilda individen som deltar i forskning: Informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Andersen, 1998:247).
Pedagogerna informerades om frivilligheten att delta i intervjun och deras rättighet att när
som helst avbryta sin medverkan om de önskade så. Syftet med intervjuerna,
tillvägagångssättet och dess användningsområde delgavs pedagogerna och konfidentialitet
garanterades.
De fyra forskningsetiska principernas krav på forskning (Vetenskapsrådet, 2002) är:
Informationskravet: Forskningens syfte ska klart framgå för de personer som berörs av
forskningen. De ska upplysas om att deltagandet är på frivillig basis och att de har rätt att
avbryta sin medverkan om de önskar. Uppgifterna som de medverkande lämnar kommer
inte att användas för något annat syfte än den aktuella forskningen.
Samtyckeskravet: Samtycke ska alltid hämtas in från undersökningsdeltagaren och
uppgiftslämnaren, som deltar och gör en aktiv insats i en undersökning. Deltagaren har
därmed rätt att bestämma över sin medverkan. De medverkande har rätt att bestämma på
vilka villkor och hur länge de ska delta. De har rätt att avbryta sitt deltagande utan att det
ska medföra några som helst negativa följder. Om deltagarna beslutar att avsluta sin
medverkan får de inte utsättas för påtryckningar eller annan påverkan.
Konfidentialitetskravet: Personer och uppgifter i undersökningen ska ha största möjliga
konfidentialitet (i betydelsen: något som ges i förtroende) och personuppgifter ska förvaras
så att obehöriga inte kan ta del av dem. Ingen identifiering av personerna i undersökningen
ska kunna ske.
Nyttjandekravet: Uppgifterna om enskilda personer som samlas in får endast användas
för forskningsändamål.

Bilaga B
Hej!
Jag är en förskollärare som läser specialpedagogik, 41-60 poäng på Högskolan i
Kristianstad. Som avslutande examination ska jag göra en C-uppsats som kommer att
baseras på så kallade kvalitativa intervjuer.
Syftet med rapporten är att med perspektiv på specialpedagogik vinna kunskap om hur
portfoliometodiken används på förskolor i en mindre kommun samt belysa
specialpedagogens roll. Studien riktar sig till fem pedagoger och en specialpedagog på som
arbetar med portfolio i förskolan. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter och spelas in på
diktafon.
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst meddela mig om du inte vill fortsätta
ditt deltagande i studien. Dina svar kommer att behandlas anonymt och ska därför inte
kunna kopplas till dig eller den förskola du arbetar på. Insamlat material kommer att
behandlas konfidentiellt och endast användas till den här undersökningen. Jag hoppas att
du vill vara med trots att det tar tid från ditt arbete. Din medverkan är mycket
betydelsefull!
Studien kommer att avrapporteras och liksom alla c-uppsatser finns den att läsa på
Högskolans bibliotek i Kristianstad, om du önskar få reda på undersökningsresultatet.
Tack på förhand för din medverkan.

Marie Widerberg
Tel. xxx xx
E-mail: xxx xx
Handledare:
Ann-Elise Persson
Tel: xxx xx
E-mail: xxx xx

Bilaga C

Intervjuguide
Intervjufrågor till undersökningen, där syftet med studien är att undersöka hur pedagoger
på förskolor i en mindre kommun ser på begreppet portfolio, hur de praktiskt använder sig
av metoden och på vilket sätt pedagogerna menar att det påverkar och utvecklar det
enskilda barnet och verksamheten i förskolan, med perspektiv på specialpedagogik.
Pedagogens bakgrund
Hur länge har du jobbat här?
Hur länge har du jobbat som pedagog?
Inriktning under utbildningen?
Förskolans bakgrund
Hur många pedagoger är ni? Hur många barn? Avdelningar?
Hur länge har förskolan funnits?
Har ni någon speciell inriktning?
Personlig portfolio bakgrund
När kom du för första gången i kontakt med portfolio?
Minns du din första reaktion?
Hur länge har du arbetat med portfolio?
Var du med och introducerade portfolio?
Hur har du fått information kring att arbeta med portfolio?
Gått utbildning? Konferens? Skriftligt material?
Om du kom till en förskola som inte arbetade med portfolio skulle du arbeta för att
introducera det då?
Portfoliobakgrund på förskolan
Varför började ni arbeta med portfolio?
Hur introducerades portfolio på förskolan?
Vad var tanken när portfolio introducerades?
Fanns det ett uttalat syfte? Hur var det formulerat i så fall?
Arbetar ni med portfolio på samma sätt/syftet det samma idag som när ni började?
Portfolio på förskolan
Berätta hur ni arbetar med portfolion! Visa gärna!
Påverkar portfolion arbetet på förskolan? På vilket sätt?
Anser du att ni arbetar tillräckligt med portfolio?
Är ni överens i arbetslaget om hur ni ska arbeta med portfolion?
Är portfolion en naturlig del av arbetet?

Är det något som portfolion framförallt har förändrat i arbetet?
På vilket sätt anser du att portfolioarbetet påverkar och utvecklar verksamheten i
förskolan?
Portfolion och barnen
Vem anser du äger portfolion?
Bestämmer barnet vem som ska få titta i hans/ hennes portfolio?
Är detta något som ni har diskuterat i arbetslaget?
Vad är barnens inställning till portfolion?
På vilket sätt är barnen delaktiga i arbetet med portfolion?
Hur väljs materialet som sätts in i portfolion?
På vilket sätt anser du att portfolioarbetet påverkar och utvecklar det enskilda barnet i
förskolan?
Portfolio och pedagogik
På vilka sätt används portfolio som ett underlag till pedagogernas egen reflektion kring sin
verksamhet och sitt förhållningssätt?
Används portfolion vid utvecklingssamtalen, den individuella planeringen. På vilket sätt?
Hur kopplas portfolion till läroplanen och andra styrdokument?
Vilka möjligheter och hinder finns det i arbetet med portfolio?
Portfoliometodiken och specialpedagogens roll
Vilken roll har specialpedagogen i portfolioarbetet?
Hur anser du att portfolion kan användas som ett specialpedagogiskt redskap?
Är det något du vill tillägga eller förklara ytterligare?
Tack för intervjun!

