
	

 
 



	

Abstrakt  
 

 

Intresset för ämnet uppstod under en av mina verksamhetsförlagda utbildningar då 

dokumentationsmetoden disskuterades med verksamma inom förskolan. Bilden som målades 

upp kring arbetet med portfolio var då att pedagogerna nästan inte har någon tid att arbeta 

med dessa i den dagliga verksamheten, men också att dokumentation inte tas tillvara på i ett 

senare skede för ett vidare lärande.  

 

Studien syftar till att synliggöra arbetet med portfolio som dokumentationsmetod i ett urval av 

förskolor. Studien är gjord på tre olika förskolor belägna i två olika kommuner i södra 

Sverige.  

 

För att få en insikt i ämnet görs kvalitativa intervjuer med pedagoger som arbetar på de olika 

förskolorna. Pedagogerna som intervjuats är väl insatta i ämnesområdet och har arbetat i 

förskola och med portfoliometoden under en längre tid. Studien utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Frågeställningarna som studien grundas i är följande: Hur används 

portfolio inom förskolan för att synliggöra och dokumentera barns lärande? Hur upplever 

pedagoger arbetet med portfolio inom förskolan? Hur används portfolion vid övergångar till 

andra förskolor eller till skolan?    

 

Genom studien har jag fått veta att många förskolor just nu genomgår ett förändringsarbete 

gällande portfolio och dokumentation. Pedagogerna beskriver arbetet med dokumentation 

som ett krävande men ett absolut nödvändigt arbete.  

Gällande frågeställningen kring hur portfolio och dokumentation används vid övergångar från 

förskolan och skolan har jag fått kunskap kring att dessa sällan används eller följer med 

barnet till en annan verksamhet.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Samverkan, Dokumentation, Montessoripedagogik, Portfolio, Förskola, Reggio 

Emilia 
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1. Inledning 
 

”Tell me and I forget.  
Teach me and I remember. 
Involve me and I learn.”  

~Benjamin Franklin 1 
 

 

Att involvera barnen i förskolans verksamhet är något som pedagogerna i 

förskoleverksamheten strävar efter. I studien har jag intresserat mig för hur pedagoger arbetar 

med att dokumentera barns lärande. Barn ska vara en del av verksamheten (Lpfö 98 reviderad 

2010) säger förskolans styrdokument och är därmed också något som pedagogerna i 

verksamheten ska sträva efter. Genom att med portfolio eller annan typ av dokumentation 

synliggöra lärandet för barnet och reflektera kring detta för att skapa ett situerat lärande, blir 

barnet en del av verksamheten och kan till viss del påverka sitt eget lärande.  

 

Dokumentation och portfolio har ett stort inflytande i den dagliga förskoleverksamheten. 

Genom dessa metoder synliggörs lärandet för både pedagoger och föräldrar. Barnen själva 

kan i sin tur då också reflektera kring det egna lärandet.  

 
Studien kommer främst att belysa arbetsmodellen portfolio men även beröra andra 

dokumentationsmetoder som används i de förskolor som besökts.  

 

Pedagogen måste kunna möta barnen på den utvecklingsnivå de befinner sig på och för det 

krävs material för att både bekräfta lärande men även för att kunna utmana barnet vidare.  

 

Den 1 juli 2011 började den nya läroplanen för förskolan (lpfö98 reviderad 2010) gälla för 

arbetet ute i förskolan. Detta har inneburit en förändring kring, och utvecklingen av, målen 

som förskolan arbetar utifrån. Matematik och Teknik är två av de områden som nu omfattas 

av i läroplanen som pedagogerna ute i verksamheten aktivt ska arbeta kring. Motiveringen till 

att läroplaneen för förskolan även ska omfatta matematik och teknik har sin grund i den nya 

skollagen. (Utvecklingsdepartementet, 2010:3). I denna påpekas också att utvecklingssamtal 

och modersmålsstöd skall lyftas fram.  

 

                                                 
1	Citat	hämtat	2011‐11‐24		www.justquotes.org	
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Läroplaner är något som alla verksamma inom såväl skola och förskola arbetar utifrån. 

Förskolans läroplan är utformad med strävansmål. Stensmo (2002:76) uttrycker att 

läroplanen, som är ett politiskt dokument speglar alla mål som ska uppfyllas eller strävas mot 

i verksamheten som dokumentet verkar i. Eftersom läroplanen är en viktig del i arbetet i 

förskolan så anser jag att den ska utgöra en grund för formuleringen av mina intervjufrågor 

till respondenterna. Läroplanen för förskola har genomgått en revidering och det nya 

dokumentet började gälla 1 juli 2011. Bern m.fl. (2011:40) betonar vikten av att läroplanen 

för förskolan och skolan måste ha en gemensam syn på lärande, kunskap och barnen. Men att 

brist på gemensam syn kring dessa tre områden har en betydelse för att utveckling ska ske.  

 

Bern m.fl. (2011:41) skriver fortsättningsvis att i läroplanen beskrivs olika arbetsuppgifter 

som kräver en teoretisk förmåga. För att kunna följa målen läroplanen för förskolan (Lpfö98 

reviderad 2010) krävs en viss praktisk kunskap samt personrelaterad kunskap. För att som 

pedagog kunna genomföra dessa krävs förmåga att konkretisera läroplanens mål.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie har varit att få en kunskap om hur portfolio som 

dokumentationsmetod används i förskolan utifrån olika pedagogiska aspekter. Min erfarenhet 

av portfolio är att den ofta finns tillgänglig i förskolan men att pedagogerna i verksamheten 

inte har ”tillräckligt” med tid för att utforma och arbeta med metoden. Därför vill jag med 

studien undersöka hur tre pedagoger i tre olika förskolor arbetar med dokumentation och 

portfolio. 

 

Frågeställningarna som studien grundas på är följande: 

 
 Hur används portfolio inom förskolan för att synliggöra och dokumentera barns 

lärande? 

 

 Hur upplever pedagoger arbetet med portfolio inom förskolan? 

 

 Hur används portfolion vid övergångar till andra förskolor eller till skolan?    

 

1.2 Definitioner 
Nedan definieras de begrepp som används i studien. 
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Dokumentation  

Jag har använt begreppet dokumentation i studien. Med dokumentationer menar jag det 

material som personalen på förskolan använder och utformar för att synliggöra barns lärande 

och utveckling. I Läroplanen för förskolan (lpfö98 reviderad 2010:14) står följande: 

 
”Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och 

utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns 

utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.” 

 

Förskolorna som besökts använder olika typer av dokumentationer och benämner även dessa 

olika. Vilket i sin tur visar på att dokumentation av förskolans verksamhet ska ske enligt de 

styrdokument som verkar i den. Lika så belyser styrdokumentet att för att kunna se 

verksamhetens utveckling och kvalitet krävs att barnens utveckling och lärande behöver 

följas, dokumenteras och analyseras.   

 
När begreppet dokumentation ändvänds i denna studie menas de metoder som används i 

förskolorna för att synliggöra och reflektera kring barnens lärande. Portfolio är till exempel en 

av många dokumentationsmetoder. 

Portfolio  

Arbetet med portfolio är en av många metoder att dokumentera. Portfoliometoden kräver att 

pedagogen och barnet synliggör och reflekterar kring det lärande som sker eller har skett.  Att 

arbeta med portfolio är enligt Ellmin och Ellmin (2003:21) både en lärstrategi och en 

utvärderingsstrategi. Samtidigt är detta också ett arbetssätt för att pedagogen ska kunna leda 

elevens lärande och skapa lärmiljöer som gynnar ett optimalt lärande. Utgångspunkten för 

pedagogen är barnets aktiviteter, delaktighet, ansvar samt förmåga att reflektera.  

Att Synliggöra, Tydliggöra, ansvariggöra och möjliggöra är några av de begrepp som Ellmin 

(2003:58) beskriver som de viktigaste syftena med portfolioarbetet. Utgångspunkten i arbetet 

med portfolio är enligt Ellmin och Ellmin (2003:21) att framgång föder framgång.  

Jag kommer att använda begreppet portfolio som ett sätt att arbeta med dokumentation. 

Pedagoger 

I studien används också begreppet pedagoger eller pedagog. Med begreppet menas all 

personal som arbetar i förskolan, såväl förskollärare som barnskötare. 
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1.3 Disposition  
Arbetet är uppdelat i fem kapitel med underrubriker. Detta för att du som läsare med enkelhet 

skall kunna navigera dig genom arbetet.  

 

I nästa kapitel, kapitel två redogörs för teorier och tidigare forskning som finns kring olika 

dokumentations metoder som bland annat portfolio.  

 

Kapitel tre innehåller metod. Här presenteras mina val av metoder för att studera 

ämnesområdet.  

 

Materialet som samlats in presenteras sedan i kapitel fyra, resultat och analys. För att i kapitel 

fem redogöra för resultatet av insamlingen. 

  

Arbetet avslutas med en sammanfattning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



	

5	

2. Teori 
 

För mig är portfolio en typ av pedagogisk dokumentation som förskolan använder sig av för 

att reflektera kring och synliggöra barns lärande. Dock finns det inte någon speciell 

dokumentationsmetod som är utarbetad för att användas i samtliga förskolor och därför kan 

dokumentationsverktygen skilja sig mycket i såväl benämning som utformning. Lenz Taguchi 

(1997:12) beskriver att pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som har utvecklats i 

Reggio Emilia pedagogiken, för att sedan bli ett verktyg som används på något sätt i de flesta 

förskolor. Lenz Taguchi (ibid.) beskriver vidare att genom den pedagogiska dokumentationen 

kan pedagogen gå in i en lärprocess som gäller både sitt eget arbete så väl som barnets. Detta 

menar Lenz Taguchi (ibid.) är en process som aldrig har ett slut utan fortsätter hela livet. 

Likaså beskriver Lenz Taguchi (1997:12) att pedagogisk dokumentation innebär ett förändrat 

förhållningssätt till hur barnen lär.  Pedagogisk dokumentation är något som kan träna 

pedagoger i att se barn med ”andra ögon” och förändra deras synsätt på hur barn lär sig och 

utvecklas (ibid.) 

 
Ellmin (1999:24) nämner att Portfolio också benämns som Portföljmetod och skriver vidare 

att det finns många olika definitioner på begreppet portfolio, i likhet med Bern m.fl. (2001:18) 

nämner Ellmin (1999:24) att portfolio är det internationella ordet för portföljmetoden och att 

detta i sin tur är en sammansättning av de latinska orden portare, som betyder bära och 

folium, blad eller papper. Metoden har används långt innan av bland annat konstnärer som 

sparade sina viktigaste arbeten i en mapp eller liknande för att kunna visa prov på sin 

utveckling samt var de befinner sig just nu (ibid). Portföljmetoden, som portfoliometoden 

också kallas, kan också vara ett sätt för att synliggöra förskolans verksamhet och 

pedagogernas arbeten för till exempel föräldrar (Bern m.fl.,2011:43).  

 

Portföljmetodiken blev först känd under 1990-talet i Sverige, då i inriktning mot skolan, men 

den var inte något helt nytt för de olika verksamheterna. (Bern m.fl., 2001:17, Ellmin och 

Ellmin, 2003:10). I såväl förskolan och skolan har lärare och pedagoger dokumenterat barns 

arbeten och lärande på olika sätt i många år, dock krävde portföljmetodiken ett mer 

strukturerat och målmedvetet arbete än tidigare för att kunna dokumentera lärandet hos 

barnen och eleverna (Bern m.fl.) 2001:17). Ellmin och Ellmin (2003:10) menar 

fortsättningsvis att arbetet med portfolio, eller portföljer, kan göra skolarbetet mer 

stimulerande, meningsfullt och utvecklande. Portfoliometodiken är ett sätt att undervisa, 
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Ellmin och Ellmin (2003:10) skriver vidare att elever kan med hjälp av sin egen portfolio se 

närmare på och reflektera över sitt egna arbete samtidigt som de lär sig att kritiskt värdera 

arbeten som de gjort.  

 
Enligt Ellmin och Ellmin (2005:12) är portfoliometodiken utformad med en tanke om att 

lärande uppstår när man får göra aktiviteter och reflektera kring vad som gjorts. Genom att 

pedagogerna och barnen/eleven får reflektera kring frågor som vad och varför man gör 

någonting, kan detta bidra till ett fördjupat lärande.  Portfolio är ett av de många sätt som 

används i förskolan för att dokumentera barns lärande.  Bern m.fl. (2001:17) lyfter fram 

portfolio som används i förskolan som ett dokumentationsverktyg med många möjligheter. 

Genom att använda portfolio som metod kan pedagogerna upptäcka hur de kan stödja barnen i 

sitt lärande, hur de lär samt vilka behov de har. Dock menar Svenning (2011:11) att det är 

mycket viktigt att ha med sig frågeställningarna, Vad, Varför, Hur och för Vem dokumentationen 

görs.  

 

Strandberg (2006:124) beskriver portfolio som ett dokumentationsverktyg som hela tiden 

används i förskola och skola och som hela tiden byggs på under lärandets gång. Vidare 

skriver Strandberg (ibid.) att portfolio som benämning är ett relativt nytt begrepp och att vi 

därför inte kan hitta begreppet i skrifter som Vygotskij tidigare skrivit. Dock har Vygotskij i 

olika sammanhang benämnt brevskrivande som en viktig del i lärandet och utveckling, vilket 

kan relateras till dokumentation eftersom det kräver reflektion och eftertanke (Strandberg, 

2006:124)  

 

 I Ellmin (1999:24) beskrivs att barnet själv samt pedagoger och föräldrar ska kunna se sitt 

lärande och gå tillbaka till tidigare verk för att jämföra och se den utveckling som har skett 

kring barnet. Bergem (2000:9) skriver att i den pedagogiska verksamheten möts pedagoger av 

barn som alla har olika intressen, mål och kunskap. Bergem (ibid.) menar fortsättningsvis att 

mötet som sker mellan de olika individerna är något unik och måste därför konstrueras 

därefter, utifrån barnets egna erfarenhetsgrund. Begem (2010:20) skriver också att fostran är 

en mänsklig verksamhet där barnet tas för att vara en individ som behöver hjälp och att det i 

sin tur är läraren, eller pedagogen, som har ansvaret för att hjälpa. 
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2.1 Tidigare forskning  
 

 I förskolan dokumenterar och observerar pedagoger barnen för att kunna synliggöra olika sätt 

att lära och utmana dessa i den dagliga verksamheten (Fryer Hanson & Gilkerson, 1999). Att 

pedagogen väljer ut och samlar dokumentationer som synliggör barns lärande är också något 

som Fryer m.fl. (ibid) beskriver. Fryer m.fl. (1999) nämner också att det inte finns någon 

färdig mall för hur en portfolio ska skapas. Pedagogerna i verksamheten behöver prova sig 

fram för att hitta ett sätt att arbeta med portfolio som fungerar för just deras verksamhet  

 

Vidare menar Fryer m.fl. (1999) att det är nödvändigt att pedagoger utgår från olika 

utvecklingsområden för att dokumentera varje barns ”baslinje” i sin utveckling, 

utvecklingsområden är förankrade i mål inom respektive verksamhet och innefattar bland 

annat barnets grov- och finmotorik, matematik, språk, det sociala och emotionella området 

samt konst. Området konst innefattar till exempel drama och musik. Dokumentationerna ska i 

sin tur visa på förändringar i barnets kunskaper och färdigheter inom dessa. För att kunna göra 

detta krävs att pedagogerna observerar barnen i de olika utvecklingsområdena, vilket bland 

annat kan ske i leken i verksamheten.  

 

Fryer m.fl. (1999) ger även exempel på annat som kan omfattas av dokumentationen så som 

exempelvis teckningar och alster som visar på barnets utveckling av sin finmotorik genom 

användning av en sax. Med hjälp av saxen kan barnet öva sin finmotorik genom att till 

exempel klippa utefter linjer i ett papper. Genom att barnet använder sin handstyrka i 

klippandet men också kontrollerar sin hand övas även grovmotoriken. Teckningar som kan 

visa på barnets utveckling i sitt målande som till exempel självporträtt som är gjorda av 

barnen. Alster som visar på barnets språkutveckling vad gäller skrivandet och dokument som 

innehåller intervjuer med barn kan också finnas med i barnets portfolio. 

 

Gronlund (1998) menar att det inte räcker med att pedagoger samlar på sig alla barnens alster 

och arbeten till portfolion. Portfolions dokumentationer ska kunna synliggöra barnets styrkor, 

men även svagheter som i sin tur sedan kan kopplas till mål i läroplanen för förskolan. Utifrån 

dokumentationerna kan pedagoger bestämma vilka strategier som kan hjälpa barnet framåt i 

sin kunskap. För att dokumentationerna ska kunna sättas in i portfolion och utvärderas menar 
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Gronlund (1998) att pedagogens tillhörande kommentarer som kan visa på barnets läroprocess 

krävs. 

2.2 Synliggöra, tydliggöra, ansvarliggöra, möjliggöra 
 
En portfolio kan vara utformad på flera olika sätt. Den portfoliometod som jag är mest bekant 

med är portfolio i pärmform men Bern m.fl. (2011:97) tar också upp portfolio som 

dokumenteras digitalt med hjälp av datorer. Med datorns hjälp är det även möjligt att spara 

dokumentationer så som film och ljudupptagningar. Detta kan enligt mig vara en stor fördel 

för att se utveckling hos barn med motorik och talsvårigheter. Denna metod är dock inte alls 

lika vanlig som portfolio i pärmform(ibid).  

 

Vad som sparas i en portfolio kan skilja väldigt mycket från förskola till förskola. Ellmin och 

Ellmin (1993:156) belyser en fråga som jag också funderat mycket kring, ”Vem bestämmer 

vad som ska sparas i portfolion?”.  I vissa fall är det pedagogen som bestämmer vad det är 

som ska sparas, och i andra fall är det barnet/eleven (Ellmin & Ellmin, ibid.). Här belyser 

Ellmin och Ellmin (1993:156) vikten av samspel mellan pedagoger och barn/elever för att på 

bästa sätt uppnå ett lärande, detta i likhet med Lenz Taguchi (2008:32) som beskriver att hon 

ser på pedagogisk dokumentation utifrån två aspekter. Dessa är: 

1. Pedagogisk dokumentation är pedagogens verktyg för att erövra sin egen praktik 

2. Det inte bara är den vuxnes arbetsverktyg utan även ett sätt för barnen att ta makten 

över sitt eget lärande.  

 

Läroplanen för förskola belyser också vikten av att barngruppen ska vara en del i lärandet, 

citerat nedan: 

”Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande” (Lpfö98 reviderad 
2010:7) 

 

I portfolion samlas dokument och arbeten som barnen gjort, detta för att synliggöra barnets 

utveckling. För att arbetet med portfolio skall vara tillhjälp för både barnet, föräldrar och 

pedagoger är det viktigt att materialet som sparas, Synliggör, tydliggör, ansvarliggör och 

möjliggör barnets lärande (Ellmin, 2003:57–58). Ellmin (2003:57) skriver att arbetet som ska 

sparas i portfolion skall främst synliggöra eleven eller barnets starka sidor samtidigt som den 

ska belysa de sidor som behövs förbättras. Lärandet ska synliggöras för både eleven, 

föräldrarna och pedagogerna (ibid.).  
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Dokumentationer som samlas i portfolio ska tydliggöra information om elevens 

utvecklingsbehov, intressen och mål. Detta för att bidra till en ökad medvetenhet.  

 

Elevens portfolio skall också hjälpa eleven att ta ett större ansvar för sin egen utveckling och 

lärande. Detta beskriver Ellmin (2003:58) som ansvarliggöra arbetet. Den vuxnes ansvar är 

således att följa upp, skapa kontinuitet och kvalitet i elevens vidare lärande.  

 

Möjliggöra gör portfolion, enligt Ellmin (ibid.) genom att underlätta individualisering, balans 

mellan olika kunskapsformer och insatser kring behovet av stöd.  

2.3 Samverkan mellan verksamheter och föräldrar 
 
Lärandet är något som barnet utvecklar från det att det börjar i förskolan tills att det slutar i 

den obligatoriska skolgången måste bli en helhet (Bern m.fl. 2011:39). Likaså belyser 

läroplanen för förskolan vikten av samarbete mellan de olika verksamheterna för att utveckla 

och stödja lärandet hos barnen ur ett långsiktigt perspektiv (Lpfö98 reviderad 2010:13).  

Vidare menar Bern m.fl. (2011:40) att arbetet med portfolio ger en ökad kontinuitet och en 

helhetssyn på barns lärande som följer med dem genom åren i förskolan och vidare till skolan. 

Arbetssättet är också ett bra underlag för att underlätta övergångar från och till olika 

verksamheter (ibid.).   

 Eftersom läroplanen är ett av de styrdokument som förskolan ska följa är det viktigt att 

pedagogerna som arbetar i verksamheten följer dessa och strävar efter att uppfylla de mål som 

finns här i. Bern m.fl. (2011:39) beskriver att arbetssättet med portföljmetoden är ett naturligt 

sätt för att skapa ett samarbete pedagoger emellan samt för att bygga broar mellan olika 

verksamheter. 

Strandberg (2006:135) skriver att skolan, förskolan och särskolan verkar under samma 

förordning och samma huvudman. Vidare skriver Strandberg (ibid.) att samverkan med elever 

och föräldrar garanteras inom dessa olika enheter.  

 

Likaså är det viktigt att pedagoger verksamma i förskolorna skapar en förtroendefull kontakt 

med föräldrar till barnen som går i verksamheten. Enligt Krok och Lindewald (2005:9) kan 

även portfolion bidra till att samverkan med föräldrar uppstår. I likhet med Långström och 

Viklund (2007:159) som också belyser betydelsen av att använda portfolio i möet med 
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föräldrar och barn skolan. Vidare menar Långström och Viklund (ibid) att det är viktigt att 

förklara för både eleven och föräldrar varför portfolio skall användas som ett inslag i 

verksamheten. En av anledningarna till detta är att eleven och föräldrar tydligt skall kunna se 

vilka mål och individuell utveckling som den specifika eleven skall sträva mot eller redan har 

uppnått (Långström och Viklund, 2007:159). Enligt Långström och Viklund (ibid) är 

utvecklingssamtal ett ypperligt tillfälle att presentera portfoliomaterialet för föräldern. 

 

Portfoliomaterialet är konkret och för föräldern kan detta på ett tydligt och enkelt sätt visa på 

lärandet hos just deras barn. Samtidigt som föräldrarna kan känna att pedagogerna i förskolan 

synliggör just deras barn. I enlighet med läroplanen för förskolan (Lpfö98 reviderad 2010:13) 

menar Krok och Lindewald (2005:9) att förskolans verksamhet ska komplettera hemmet och 

att dessa därför ska arbeta för en förtroendefull kontakt mellan föräldrarna och verksamheten.  

 

Alfakir (2010:24) beskriver några argument för samverkan mellan förskolan och föräldrarna. 

Alfakir (ibid.) menar att ett av dessa argument är att genom att ha en öppen dialog med 

föräldrar bekräftas det gemensamma ansvaret för barnet. 

2.4 Begränsningar i arbetet med portfolio och dokumentation 
 

Ellmin (2003:57) menar att portfolio inte är en enkel metod att arbeta med. Det finns inte bara 

fördelar med att arbeta med portfolio, det finns även mycket begränsningar (Ellmin, 

1999:152). En av begränsningarna för verksamheterna kan vara investering i material för att 

kunna arbeta med portfolio och dokumentationer. Utrustning så som pärmar, skåp att förvara 

dessa i och kanske en kamera kan vara utrustning som behövs vid dokumentationer (Ellmin, 

1999:152).  
 

Vidare menar Ellmin (1999:153) att svårigheter i arbetet med portfolio kan vara att barnet 

eller eleven inte alltid är stabila och socialt trygga. Detta kan enligt Ellmin (1999:153) också 

påverka arbetet med dokumentationer och portfolio. Resultat och utveckling hänger inte bara 

ihop med de intellektuella förutsättningarna utan även de biologiska, sociala och emotionella, 

menar Ellmin (1999:153). Dock påpekar Ellmin (ibid) att portfoliometodiken inte förnekar 

problemen men försöker att bemöta dessa redan i en tidig ålder för att kunna stödja eleven 

eller barnet för ett vidare lärande.  
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2.5  Sociokulturellt perspektiv  
Strandberg (2006:10) beskriver hur Lev Semjonovitj Vygotskij som levde mellan 1896 och 

1934, beskriver sin teori om lärande. Enligt Strandberg (ibid.) kan Vygotskijs texter ofta 

betraktas som tunga. Han är bland annat föregångare till en psykologisk teori som förklarar 

hur psykologiska processer kan förstås. Strandberg (2006:10) menar dock att Vygotskijs 

texter implicerar en teori om pedagogik som Strandberg (ibid.) finner praktisk och självklart. 

Strandberg menar samt att Vygotskij presenterar en teori som belyser samspelet mellan 

människor snarare än vad som händer inuti deras huvuden.  

 

Vidare skriver Strandberg (2006:11) att ett av de nyckelord som Vygotskij praktiserar är 

aktivitet, som är något som leder till lärande och utveckling. Dessa beskriver 

Strandberg(ibid.) som; Sociala, mediterande, situerade och kreativa.  

 
Med nyckelordet det ”Sociala” skriver Strandberg (2006:11–12) att det inre tänkandet hos en 

individ alltid startar med ett yttre. Det vill säga ett tänkande som har utvecklats genom 

samspel med andra individer.  

 
”Jag lär mig först tillsammans med andra, det jag sedermera kan göra själv” (Strandberg, 2006:11) 

 

Mediterande innebär att vi i våra aktiviteter använder oss av olika hjälpmedel för att nå ett 

vidare lärande. Strandberg (2006:11) menar att vi aldrig kan möta världen direkt, vi möter 

världen med hjälp av artefakter, verktyg, som hjälper oss att för stå världen.  Detta kan enligt 

mig i sin tur vara till exempel dokumentation, eller som Strandberg(2006:11) beskriver i 

citatet nedan: 

”Det är bra att ha karta och kompass när vi orienterar oss i en okänd skog”. 
 
Säljö(2000:29) skriver också om redskap, så kallade artefakter. Dock menar Säljö att dessa 

artefakter är en del av kulturen. Idéer, kunskap och värderingar som individen tillhandahåller 

genom interaktion mellan människor är också en del av kulturen. Artefakter är inte döda ting, 

skriver Säljö(2000:80). Genom att vi använder artefakterna i samspel med kunskaper, begrepp 

och insikter förändras vår insikt på att varsebli vår omvärld (Säljö, 2000:80).  

 
En annan aktivitet som enligt Vygotskij leder till lärande och utveckling är det situerade. Med 

detta menas att individers aktiviteter sker i specifika situationer, så som olika miljö, rum och 

platser. Säljö (2000:128) skriver att praktiken och handlingen går hand i hand., att det är 

omgivningen som i sin tur formar den tänkande individen.  
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Strandberg (2006:12) menar att den pedagogiska frågan Vad gör du? Är en viktig del i det 

situerade lärandet då det är lättare att lära sig specifika saker i en miljö där det finns att tillgå 

specifika artefakter för att uppnå just detta lärande. För att förklara detta citerar jag 

Strandberg(2006:12) nedan: 

 
”Det är lättare att lära sig till bilmekaniker i en bilverkstad än vad det är på en öde ö”.  
 

	

Sist beskrivs hur en individ kan använda sig av nyckelordet kreativitet. Vilket betyder att 

överskrida satta gränser för lärande och utveckling (Strandberg, 2006:12). För att kunna 

överskrida dessa har vi olika utvecklingszoner till hjälp. Att ompröva och omskapa relationer, 

verktyg och kunskap kan ett ytterligare lärande utvecklas och vi når då i sin tur till nästa 

utvecklingszon (Strandberg, ibid.)  

2.6 Samverkan utifrån ett sociokulturelltperspektiv 
Strandberg(2006:134) skriver att tanken om utveckling inte är okänd för förskole- och 

skolverksamheten men att den utnyttjas alldeles för lite. Perspektiven som det arbetas kring i 

förskolan och skolan är för korta och pedagogerna använder sig inte av det samspel som 

möjliggjordes när förskolan och skolan gjordes till en enhet. Detta i sin tur gör att den röda 

tråden som finns att tillgå inte kan följas och verksamheterna blir separerade i stadieteorin. 

Strandberg(2006:134) menar att genom separationen går Vygotskijs utvecklingstanke till 

spillo.   
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3. Metod  
I följande kapitel beskrivs vilka metoder som har använts för att göra studien. I studien 

användes intervjuer och observationer som metod. I avsnittet förs ett resonemang om hur 

ortografi i arbetet med dokumentationsmetoder kan visa på olika förhållningssätt.   

Kapitlet avslutas med en diskussion om forskningsetiska frågor som studien förhåller sig till. 

3.1 Intervjuer  
Metoden som används är kvalitativa intervjuer, alltså intervjuer med öppna frågor utifrån en 

halvstrukturerad intervjuform. Kvale (1997:124–125) beskriver olika typer av utformningar 

för intervjufrågor för att bland annat uppmärksamma frågornas tematiska och dynamiska 

aspekter. I utformningen av mina intervjufrågor har jag använt mig av Kvales (1997:124–125) 

teori om utformning.   

Dessa intervjuer har genomförts med pedagoger som arbetar i förskolans dagliga verksamhet. 

Detta för att få en tydligare bild av hur pedagogerna ser på, och hur de resonerar kring 

verksamhetens arbete med portfolio och dokumentation 

  

Intervjuerna har gjorts med tre pedagoger på tre olika förskolor belägna i två olika kommuner 

i Södra Sverige. Kvale (1997:99) nämner ”kvalitet kontra kvantitet” vilket jag har tagit fasta 

på när intervjupersonerna valts ut. För att få en så hög kvalitet som möjligt på intervjuerna i 

denna studie har färre pedagoger intervjuats, för att få mer tid till att förbereda analysen av 

intervjuerna. Respondenternas svar är sammanställda i olika kategorier för att få en så tydlig 

bild utav materialet som möjligt. 

 

Kihlström (2008:48) menar att det är viktigt, vid en kvalitativ intervju, att inte styra eller 

ställa frågor som är ledande. Kihlström (2008:48) skriver vidare att det är viktigt att den som 

intervjuar inte är objektiv men inte heller subjektiv. Med detta menas att den som genomfört 

intervjun måste bortse från min egen förståelse kring ämnet och lyssna på respondentens 

uppfattningar och frågeställningar för att få så sanningsenliga svar som möjligt. 

 
Det finns många olika sätt för att samla in forskningsmaterial utifrån ett hermeneutiskt 

perspektiv. Jag har som tidigare nämnt gjort detta genom intervjuer. Stensmo (2002:121) 

skriver att intervjuer, som är en av fenomenologins främsta datainsamlingsmetod, är ett sätt 

att nå den intervjuades upplevelser och erfarenheter därför är det viktigt vid en 

fenomenologisk intervju att ha klart för sig att det inte finns några ”rätt” och ”fel”. Kvale 
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(2007:50) menar dock att det finns reservationer som måste göras i intervjuer utifrån det 

hermeneutiska arbetssättet eftersom det är en stor skillnad mellan dessa och litterära texter ur 

ett hermeneutiskt perspektiv. Vidare menar Kvale (ibid.) att en forskningsintervju inom 

hermeneutik uttrycker både skapande och tolkning av en text. 

 

Teorierna inom konstruktivism har skapats av bland annat Jean Piaget och Lev Vygotskij. 

Vygotskijs synsätt på bansynen är att det är något som varje enskild människa skapar och 

omskapar. En barnsyn ur det konstruktivistiska perspektivet är inte något som inte bara skapas 

genom oss själva eller erfarenhet av omvärlden utan är helt beroende av den interaktion som 

sker mellan individen och världen den lever i (Lenz Taguchi, 1997:17). 

 
Ellmin och Ellmin (2003:39) menar att konstruktivismens uppfattning om kunskap, lärande 

och undervisning är den som ligger till grund för portfoliometodiken. Konstruktivismen 

bygger på att när vi reflekterar och upplever olika saker lär vi oss, och konstruerar en vidare 

förståelse och erfarenhet för vår omvärld (ibid.) Genom intervjuerna och observationerna 

hoppas jag på att få se hur pedagogerna reflekterar och konstruerar denna vidare förståelsen 

genom sina dokumentationer och portfolio. 

 
Innan intervjuerna med pedagoger i verksamheten påbörjades gjordes en intervju med en av 

mina studentkollegor. Detta gjordes för att försäkra mig om att intervjufrågorna var av bra 

kvalitet och att det inte fanns några frågetecken kring hur jag valt att ställa mina frågor. 

Genom att göra en så kallad pilotintervju kan även reliabiliteten stärkas i studien. Kvale 

(1997:155)menar att det är en bra övning att genomföra en eller flera pilotintervjuer. Kvale 

(ibid.) skriver vidare att det skapar en insikt om både tid och avgörandet i omskrivandet av, 

som Kvale uttrycker, det talade ordet till en skriven text.  

 

Vid intervjuerna har jag skrivit ner vad pedagogerna har svarat. Frågorna som ställts vid 

intervjutillfällena har, som tidigare nämnt, varit kvalitativa och gett utrymme för pedagogerna 

att delge sina egna tankar och erfarenheter, vilket även stärker reliabiliteten och validiteten i 

studien. Genom att jag använde mig av öppna frågor i intervjuerna har pedagogerna själva fått 

reflekterat till vardagliga händelser och situationer som uppstår kring portfolio i barngruppen i 

just deras verksamhet. Pedagogerna berättade till stor del kring sina egna erfarenheter och 

kunskaper kring ämnet dokumentation och portfolio. Svaren som pedagogerna gav blir då mer 

tillförlitliga när de bygger på erfarenheter istället för tyckande (Kihlström, 2007:49). 
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När intervjuerna presenterars skrivs dessa ut i en mer formell skriftspråklig karaktär 

(Kvale:1997:156). Detta gjordes för att behålla mina respondenter konfidentiella. En riktlinje 

som Kvale (ibid.)beskriver utifrån detta är att föreställa sig hur personen som intervjuats 

skulle vilja uttrycka sig själv i texten, detta för att göra intervjupersonen rättvisa.  Detta 

gjordes för att få en övergripande bild över vad pedagogerna svarat. Vid intervjuerna 

förklarades även för pedagogerna hur jag hade tänkt gå tillväga med att analysera resultatet 

och samtliga pedagoger som intervjuats har gett sitt medgivande över att jag får presentera 

resultaten på detta sätt.  

Genom att stärka reliabiliteten i studien och göra den mer trovärdig har jag bland annat 

försökt att utforma de olika intervjusituationerna på samma sätt, samt att vid de tre olika 

intervjutillfällena försökt att få frågorna att sällas på ett likadant sätt (Trost, 2005:111). För att 

öka trovärdigheten i studien har pedagogerna som intervjuats varit väl insatta i ämnesområdet.  

 
Informationen som fåtts utifrån intervjuerna samordnas i olika kategorier, för att få en 

tydligare bild över vad respondenterna har svarat. Merriam (1993:147) menar att antalet 

kategorier som forskaren delar in sin information är beror på vilket fokus som läggs på 

studien samt vad forskaren vill belysa. Jag har valt att använda mig av fem kategorier, krav, 

tid, övergångar till förskola och skola, samverkan med föräldrar och ortografi i 

dokumentation. På detta sätt får du som läsare en tydlig och strukturerad indelning på de 

kategorier som valts att belysas.  

3.2 Observation  
När jag har varit ute i de olika förskolorna har jag även fått se hur just dessa pedagoger 

använder sig av dokumentation och portfolio. Kihlström (2008:31) skriver att observationer är 

ett sätt för att kunna se på ett redan bekant material med nya ögon Observationen av 

pedagogernas dokumentationsmaterial kommer därför att göras efter intervjuerna, detta för att 

få en bild av hur pedagogerna vill och arbetar med dokumentationen för att sedan se om detta 

är vad som syns i deras arbete.   

 

Utformningen av deras material har används vid analysen, för att kunna få en bild av både 

pedagogernas konkreta och abstrakta arbete, samt se hur dessa speglar varandra. Kihlström 

(2008:30) skriver att genom att observera för att sedan koppla observationerna till relevant 
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forskning gör att observatörens kunskaper kring hur barn lär sig ökar. Vidare skriver 

Kihlström (ibid) att observationen är ett bra redskap som visar hur praktik och teori hör ihop.  

3.3 Ortografi 
Vid intervjuerna med pedagogerna fick jag möjlighet att ta del av den portfoliometod de 

använder sig av, samt hur denna är utformad. Under en av mina verksamhetsförlagda 

utbildningar blev jag intresserad av vilken Ortografi, skriftspråk, pedagogerna använder sig av 

vid den pedagogiska dokumentationen. Under utbildningen har jag sett många olika typer av 

portfoliodokumentationer, bland annat dokumentationer där pedagogen skriver exakt vad 

barnet sagt, det vill säga om barnet sagt ”Vatt” istället för ”varit”, skriver då pedagogen 

”Vatt”. I arbetet med portfolio och dokumentation där material samlas har även ortografin en 

betydelse. Material och föremål som eleverna samlar i portfolion kan även innehålla en 

symbolik för den individen, vilket också har betydelse för ortografin.   

 
Detta har en relevans för studien eftersom ortografin kan spegla hur pedagogen ser på barns 

lärande vid dokumentationer för portfolio.  

3.4 Etik 
Forskning i utbildningsvetenskap måste följa den etiska kod som vetenskapsrådet fastställt 

(Stensmo, 2002:26). I denna etiska kod finns fyra krav som en studie ska följa för att svara 

upp mot individskydd i forskningen. Dessa är information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande (ibid.). Den information som erhållits av mina respondenter har behandlats 

konfidentiellt. Samtycket fick jag av pedagogerna som valde att ställa upp på intervjuerna och 

informationen som jag har fått kommer endast att nyttjas i denna studie för att kunna få en 

vidare kunskap kring dokumentation och portfolio. 

 

I min studie har jag också lagt en stor vikt vid de forskningsetiska regler citerade nedan, som 

återfinns i Gustafsson (2011:12).  

1 Du ska tala sanning om din forskning 

2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering 

7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, 
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djur eller miljö 

8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning 

 

Dessa åtta punkter kommer belysas i mitt arbete genom att jag har ett gott förhållningssätt 

mot mina respondenter samt att vara lyhörd för deras tankar och erfarenheter. Jag kommer 

vidare att presentera en studie utifrån egna, personliga forskningsfrågor. Dokumentation av 

intervjuer, material och metod redovisas öppet och allt material behandlas konfidentiellt. 
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4. Resultat och analys   
 
Jag har besökt tre olika förskolor belägna i två olika kommuner i södra Sverige. Förskolorna 

använder sig av olika typer av pedagogisk dokumentation och har även olika pedagogiska 

ingångar.  

 
Den första förskolan är en Reggio Emilia inspirerad förskola med 20 barn och 5 pedagoger. I 

denna förskola använde pedagogerna sig av porfoliopärmar men även reflektionsprotokoll 

som är en av dokumentationsmetoderna utarbetade i Reggio Emilia pedagogiken. Reggio 

Emilia pedagogiken är en pedagogik som utformats i Italien, i området med samma namn, 

Reggio Emilia.  I denna pedagogik är en pedagogisk dokumentation utformad och den 

används nu även i förskolor som inte följer denna Reggio Emilia - pedagogik. Ett exempel på 

dokumentation som används är reflektionsprotokoll (se bilaga 3). I Reggio Emilia utgår den 

vuxne från att barnet är kompetent, samt att vi lär av varandra med varandra. Pedagogen som 

intervjuats i denna verksamhet kallas Anna.  

 
Förskola nummer 2 är en Montessoriförskola. Här finns 16 barn och 4 pedagoger. 

Pedagogiken innebär att den vuxne skall ha respekt för att barn vill prova sig fram på egen 

hand för att uppnå ett vidare lärande. ”Hjälp mig att göra det själv” är det motto som används 

enligt Montessoripedagogiken (Reimer-Eriksson, 1995:7) Detta utan att den vuxna leder 

aktiviteten och hjälper barnet för mycket. I Montessoripedagogiken används ett speciellt 

utformat material och tanken med materialet är att det ska stimulera barnets tänkande 

samtidigt som ett abstrakt material konkretiseras (ibid) (Reimer-Eriksson, 1995:16). I just 

denna förskola använder de sig av en speciell pärm med information kring alla barnen. 

Pärmen har inget speciellt namn men i denna sammanfattas barnens kunskaper i olika 

kategorier. (se bilaga 2) Pedagogen som arbetar i denna förskola kallar jag för Birgitta.  

 

I förskola nummer 3 arbetar pedagogen Lotta. På Lottas avdelning finns 19 barn, 12 barn 

födda 2006 och 7 barn födda 2007. På Lottas förskola används utvecklingspärmar till varje 

barn. Dokumentationen har funnits på förskolan så länge Lotta arbetat där, det vill säga 4 1/2 

år. Sedan dess har utvecklingspärmen dock ändrat form något.   
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4.1 Krav 
Vilka krav ställer det på arbetslaget och på dig som pedagog att arbeta med 

portfolio/dokumentationer? 

 
”Jag tycker att kraven är stora. Vi har stora barngrupper och i vår har vi även ganska många barn 

som behöver extra stöd. Det känns som att vi ibland måste välja om vi ska vara med barnen eller 

skriva dokumentationer. Det är svårt nu när vi håller på att få ett nytt sätt att dokumentera också” 

Anna 

 

”Det ställer stora krav på pedagogerna, speciellt nu när allt ska göras på ett annat sätt, men vi vet 

inte riktigt hur” Birgitta 

 

”Vi ligger i en brytning mellan gammalt och nytt. Alla pedagoger måste ta ansvar för 
observationer och dokumentation.” Lotta 
 

 
I samtliga intervjuer har pedagogerna belyst dokumentationen ställer ett stort krav på 

pedagogerna i förskolan. Genom intervjuerna har pedagogerna också berättat att kommunen 

håller på att arbeta fram ett nytt sätt för att använda dokumentationer i förskolan, men 

pedagogerna menar att de inte fått någon riktlinje för hur detta ska göras. Detta i sin tur 

försvårar arbetet med dokumentation i förskolan, enligt pedagogerna, eftersom de inte vet om 

de arbetat med dokumentation på ”rätt” sätt innan och kan fortsätta att bygga på 

dokumentationerna eller att de helt enkelt måste börja om från början..  

 

Många av pedagogerna är eniga med ”Anna” att de är tvungna att välja mellan att vara med 

barnen och se deras lärande eller att dokumentera detta och missa en stor del av den dagliga 

verksamheten. En pedagogisk dokumentation är till för att synliggöra barnens lärande för att 

kunna utmana och hjälpa barnet vidare i sin utveckling och sitt lärande, vilket också ställer 

stora krav på pedagogerna som arbetar ute i verksamheten.  

 

”Lotta” säger att det är viktigt att alla pedagoger ute i verksamheten tar ansvar för att göra 

dokumentationer och observationer. I takt med att metoderna för dokumentation ändras kan 

det också vara så att många pedagoger blir osäkra på att de gör rätt. Detta medför att vissa 

pedagoger kanske tar ett steg tillbaka och låter de som känner sig säkra på att göra 

dokumentationer får göra detta.  

Genom att det införs ett nytt sätt att dokumentera på kommer detta också till en början att ta 

längre tid för vissa att lära sig, vilket både kräver tid från barngruppen och kanske till och 
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med från kollegor. Ellmin (1999:152) belyser de begränsningar som kan uppkomma i arbetet 

med portfolio. Mycket av detta är kopplat till skolan men även i förskolan kan pedagogerna 

stöta på dessa begränsningar.  

4.2 Tid 
Anser du att ni har tillräckligt med tid att arbeta med portfolio/dokumentation i er 

verksamhet? Varför/Varför inte? 

 
”Nej som sagt. Det finns nästan aldrig någon tid, och det känns som man alltid får ”stjäla” från 

barngruppen och då får man ofta dåligt samvete.”Anna 

 

”Det tar ju tid, det gör det. Stressmoment, men absolut nödvändigt.” Birgitta 

 

”Vi har en bildblogg där vi lägger upp bilder så att föräldrarna också kan ta del av aktiviteterna vi 

gjort. Jag sitter hemma och gör det för vi har ingen dator på förskolan.” Birgitta 

 
”Arbetet är inte svår, mycket givande! 
Enda problemet är tiden! Tyvärr är det så mycket som ska hinnas med under vår planeringstid.” 
Lotta 
 

 
Pedagogerna uppger att tiden till att arbeta med portfolio och dokumentation i förskolan är 

alldeles för liten. Dock belyser Birgitta här att dokumentationen absolut är nödvändig 

samtidigt som hon också säger att det är ett stressmoment och fler av pedagogerna stämmer in 

i detta. Precis som Anna säger att dokumentationerna ger pedagogerna dåligtsamvete för att 

tiden till dessa måste tas från barngruppen.  

Frågan om hur mycket tid pedagogerna har för att arbeta med dokumentation i förskolan kan 

anses hänga ihop med frågan angående kraven som finns på pedagogerna. Pedagogerna 

känner att de inte har någon större tid att arbeta med dokumentationerna men samtidigt känner 

pedagogerna att kraven är stora. Att pedagogerna låser sig vid hur bra, hur mycket 

dokumentationerna innehåller är inte så konstigt med tanke på att ekvationen krav och tid inte 

verkar gå hand i hand.  

Har inte pedagogerna tid för att göra dokumentationer kan inte stora krav ställas på dem och 

deras dokumentationer heller. Hur bra blir dokumentationerna egentligen när det är ett 

moment som måste finnas i verksamheten, när pedagogerna måste hinna göra dem samtidigt 

som kraven är stora och tiden är knapp?  
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Birgitta beskriver även hur hon arbetar hemma för att delge föräldrar bilder från dagens 

aktiviteter i verksamheten. Här blir föräldrarna delaktiga och kan samtala om bilderna hemma 

med sina barn.  

 

Lenz Taguchi (1997:12) är en av författarna som skriver om att dokumentation är något som 

är en livslång lärprocess. Med detta menar hon att dokumentationer är något som 

kontinuerligt ska utvecklas och arbetas kring och är därför något som aldrig kan ”ta slut”:  

4.3 Övergångar från förskolan och skolan  
Hur arbetar ni med portfolio/dokumentation vid övergångar från/till andra förskolor? 

Hur arbetar ni med portfolio/dokumentation vid övergångar till skolan? 

 

”Vi brukar inte lämna över pärmarna till skolan vid övergångar, frågar de så får de självklart ta del 

av den, men det har inte hänt så ofta. Det är svårt at använda portfoliopärmarna för alla gör olika 

”Anna 

 

”Vi har fått pärmar, portfolio för barn som kommit från andra förskolor. Men det är lite svårt att 

översätta materialet till vårt eget och vem barnet är. Jag kan inte känna att det har varit jätte 

användbart. Mycket i dokumentationerna är bara lösryckta konversationer som vi inte har någon 

större användning av, typ Kalle säger – Oh, en röd bil.”Birgitta 

 
”Om byte mellan förskolor sker inom kommunen får vi ofta ta del av den tidigare 
dokumentationen. 
När barnen går till förskoleklass lämnas den senaste dokumentationen med. Givetvis med 
föräldrarnas godkännande” Lotta  
 
”Vid övergångar till/ från andra förskolor sker ett samtal mellan berörda förskolor och föräldrar. 
Inte så ofta kommer den dokumentation som barnet haft med till ny förskola.” Lotta 
 

 
Portfolio pärmar och dokumentationerna som kommer från andra förskolor och skolor 

används inte mycket av de förskolor dit barnet kommer. Många pedagoger belyser också att 

det är svårt att ta tillvara materialet som finns i pärmarna eftersom alla förskolor arbetar med 

dokumentation på olika sätt. Detta gör det i sin tur svårt att översätta materialet och ofta 

glöms det bort och används inte. I intervjun med Birgitta menar hon att mycket av det som 

finns i portfolio-pärmarna inte kan användas i hennes verksamhet. Hon beskriver också att det 

är svårt för pedagogerna att ”översätta” materialet då det ibland bara förekommer lösryckta 

konversationer som pedagogerna i den ”nya” verksamheten inte kan relatera till. På så sätt är 
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det svårt att veta om händelsen som beskrivs i dokumentationen verkligen är något barnet har 

lärt sig och i så fall vad. 

 

 I bland annat läroplanen för förskolan (lpfö98 reviderad 2010) finns det nämnt att olika 

verksamheterna ska samarbeta för att få en helhet i barnens utveckling och lärande. Vad som 

framgår av intervjuerna är att portfoliopärmarna och dokumentationer inte används vidare i 

övergångar från eller till verksamheter.  

 

Tidigare presenterad litteratur belyser också vikten av att göra så att övergångarna från olika 

verksamheter får en helhet för barnets lärande och bidrar till att barnet får en röd tråd genom 

sin skolgång. Bern m.fl. (2011:42–43) är några som skriver om att kontinuitet genom 

skolgången är ett måste för att barnet ska kunna utvecklas och stödjas i vägen mot nyvunnen 

kunskap.  

 

Strandberg (2006:134) menar också att eftersom den samverkan som erbjudes när skolan och 

förskolan blev en gemensam enhet inte används går Vygotskijs stadieteori till spillo. Genom 

intervjuerna med pedagogerna har detta också bekräftats. Samverkan mellan skola och 

förskola är näst intill obefintlig och dokumentationerna som har gjorts i förskolan hänger 

mycket sällan, eller aldrig med barnet till nästa verksamhet. 

4.4 Samverkan med föräldrar  
När känner du att du kan ta stöd av portfolio/dokumentation i ditt arbete med barnen? 

 
”Bra med portfolio för det involverar föräldrarna. Jag tycker att det är bra att ha som ett stöd för 

mig vid samtal med föräldrarna. Jag tror också att de förstår att vi ser deras barn om vi visar  bilder 

och så, att vi kan visa saker som barnet kan” Anna 

 

”Vi hänger upp dokumentationerna i hallen, så kan föräldrarna också se vad vi gör om dagarna, 

sen har jag alltid med pärmen på utvecklingssamtalen.” Birgitta 

 

”Det är alltid bra att ha en dokumentation, när frågor kommer upp kring ett barn från pedagoger 

eller föräldrar, för att följa barnens utveckling och lärande”. Lotta 

 

 
 

Pedagogerna är eniga kring att dokumentationerna är användbara i samtalet med föräldrarna. 

Det är en trygghet för både pedagogerna och för föräldrarna att ha något material som belyser 
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just det specifika barnet.  ”Anna” berättar också om att de dokumentationer som används på 

hennes avdelning belyser saker som barnet kan.  

 

”Birgitta” berättar också om att de hänger upp dokumentationer i hallen som föräldrarna kan 

se. I läroplanen för förskolan (lpfö98 reviderad 2010) beskrivs även att föräldrarna skall vara 

en del av verksamheten och genom att delge föräldrar dokumentationer kan de vara en del av 

förskoleverksamheten. Vilket Birgittas förskola har valt att göra genom bland annat 

dokumentationer för föräldrarna.  

 

Likaså menar Lotta att det alltid är bra att ha dokumentationer som grund. Både för att visa 

föräldrarna men också för pedagogerna i verksamheten. Materialet blir konkret och Lotta 

berättar vidare att dokumentation är bra dör att följa barnets utveckling och lärande.  

 

Alfakir (2010) är en av de författarna som beskriver vikten av att ha en öppen dialog med 

föräldrarna för att skapa ett gemensamt ansvar för barnet. I min studie berättar samtliga 

pedagoger om en verksamhet som samverkar med föräldrarna. 

4.5 Ortografi i dokumentation 
 

Berätta om hur ni arbetar med portfolio/ dokumentation på avdelningen 

- Hur ser skriftspråket ut i era dokumentationer?  

 
 

”Vi har en UP pärm, en utvecklings pärm till varje barn. Det är pedagogerna som ansvarar för att 
uppdatera denna.” Lotta  

 

”Vi vill att portfoliopärmen ska belysa vad barnet kan och då tycker vi inte att man ska skriva 

exakt hur barnet säger, om det nu har svårt med språket.  Några av våra barn är ju tvåspråkiga 

också, då är det ju inte så lönt att påpeka att de inte kan något”. Anna 

 

”Barnen kan själva titta i sin portfolio när de vill” Anna 

 
”I pärmen som vi använder skriver vi själva in all information. Det finns inga bilder och så på 

barnen utan den är mer till för oss. Vi har inte någon dator på vår förskola heller ” Birgitta 

 

 

När pedagogerna har berättat hur de använder sig av dokumentationen i förskolan berättar 

samtliga pedagoger att de använder sig av skriftspråk i dokumentationer kring barnen. Anna, 
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Birgitta och Lotta säger också att de i dokumentationerna bara tar upp sådana saker som 

barnen kan. Som Anna också påpekar har de många tvåspråkiga barn och hon menar att det 

inte är någon mening med att belysa att barnet har en svårighet med språket då de oftast vet 

det redan själva. Det fanns även skillnader i hur pedagogerna använder sina dokumentationer i 

vardagen. I Annas verksamhet fanns portfoliopärmarna tillgängliga för barnen och de kunde 

själva ta dessa och bläddra i när de så önskade.  

 

I Birgittas verksamhet hade barnen ingen dokumentation eller portfoliopärm de kunde titta i, 

den enda dokumentationen kring barnens lärande hade pedagogerna själva i en pärm.  

 

I Lottas verksamhet använder pedagogerna en så kallad UP pärm, utvecklingspärm, som 

pedagogerna tillhandahåller och uppdaterar.  

 

Dessa exempel påvisar att det finns många olika sätt att dokumentera. 

Dokumentationsverktyget kan ses som en artefakt, ett redskap, och genom att vi använder 

artefakterna i samspel med kunskaper, begrepp och insikter förändras vår insikt på att varsebli 

vår omvärld (Säljö, 2000:80) 

4.6 Observation av dokumentations material 
På förskolorna som besökts har jag fått ta del av hur deras dokumentationsmaterial ser ut. 

Förskolorna arbetar alla utifrån styrdokumentet för förskolan och strävar alltså mot samma 

mål. Ändå ser dokumentationsmetoder otroligt olika ut (Se bilaga 2,3).  Reflektionsprotokoll 

som en av förskolorna arbetade kring är väldigt öppna och tillåter pedagogerna att skriva 

”fritt” kring det som händer i förskolan. Detta är en dokumentationsmetod som ska införas i 

fler förskolor och på så sätt blir det ett material som utarbetas för att finnas som grund i de 

flesta förskolor och på så sätt underlättar detta vid övergångar från andra 

förskoleverksamheter och skolan eftersom pedagogerna i båda verksamheter är väl insatta i 

materialet.  

 

I Förskolan som arbetade utifrån Montessoripedagogik användes olika sorters material för att 

utmana barnen till ett lärande. Materialet är konkret för att barnen lätt ska kunna förstå 

meningen med det, och sedan kunna ta det konkreta materialet för att bearbeta abstrakta 

arbetsuppgifter. Tanken med Montessoripedagogiken är att göra det abstrakta så konkret som 

möjligt. 
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5. Diskussion och slutsatser 
 
Utifrån mina intervjuer med pedagoger i verksamheten har jag fått mycket intervjumaterial 

som jag finner otroligt intressant. Många av pedagogerna har haft liknade svar på frågorna 

kring portfolio, och de har även resonerat liknande i de frågor de fått besvara.  

 

Pedagogerna har haft olika utbildning och utifrån svaren som samlats in så har dessa parter 

resonerat på ett liknande sätt samt knutit an till sina egna erfarenheter, vilket har gjort att 

materialet som presenterats i resultatet blivit trovärdigt. Pedagogerna som intervjuats menar 

också att de bara samlar på material som visar vad barnet kan och inte vad de inte kan. Just 

för att bland annat stärka barnets självkänsla. Detta är också något som Södergren 

(www.lararnasnyheter.se) också håller med om. Södergren (ibid.) skriver att portfolion endast 

ska innehålla positiva saker för att stärka barnets självbild. Något jag funnit intressant var att 

både barnskötarna och förskollärarna resonerat på liknande sätt trots att jag å ena sidan trodde 

att det skulle kunna bli skillnader i sättet de resonerar, men å andra sidan inser att det är 

otroligt viktigt att pedagogerna i verksamheten arbetar mot samma mål oavsett vad de har för 

tidigare bakgrund och utbildning.  

 

Genom studien har jag också fått en fördjupad kunskap till vilka dokumentationsmetoder som 

används i de olika verksamheterna och som visar att man i förskolan kan utmana och 

dokumentera barnen på många olika sätt. Pedagogerna berättar också att de är mitt uppe i ett 

förändringsarbete och att dokumentationerna ska ske på ett annorlunda sätt i framtiden. Jag 

hade gärna velat veta mer kring detta men då pedagogerna själva inte hade fått någon mer 

information kring hur dokumentationerna ska utformas så kunde jag inte få något mer 

specifikt exempel på hur denna skulle se ut.  

 

I frågan kring vad som händer med portfolio vid övergångar till skola och andra förskolor 

blev jag aningen förvånad då jag hade trott att förskoleverksamheten och skolorna samarbetar 

vid övergångarna på ett mycket mer aktivt och strukturerat sätt än vad pedagogerna berättade. 

Något man kan resonera kring utifrån denna aspekt är målet i läroplanen som säger att de 

olika verksamheterna skall samarbeta över gränserna för att skapa ett livslångt lärande. Jag är 

väl införstådd i att dokumentation bara är en av många delar men då den tidigare forskningen 

visar att dokumentation och portfolio är ett ypperligt sätt att fånga detta samarbete och skapa 

trygga övergångar med tydligt och strukturerat material fann jag det otroligt intressant att 
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materialet som framarbetas i förskolan inte tas till vara på vid bland annat övergångar till 

skolan. För mig som blivande förskolelärare känns detta otroligt intressant. En av 

pedagogerna som intervjuades säger också att materialet de fått vid tidigare övergångar inte 

kan utnyttjas och tas tillvara på vid inskolning i deras verksamhet. Även om 

dokumentationsmaterialet ute i verksamheten ska omarbetas och göras på ett annat sätt så 

anser jag att både för pedagoger, föräldrar och barnet känns det tryggt att kunna ta med sig 

material som visar vad barnet intresserar sig för och som pedagog i skolan kan man då fånga 

barnet i dess intresse med hjälp av underlaget från förskolan.  

 

Lenz Taguchi (1997:12) beskriver att dokumentation är något som ska fortlöpa kontinuerligt 

och därför är en lärprocess som fortlöper genom hela livet. Här frågar jag mig varför det 

ständigt finns en fråga om tid i verksamheten. De flesta pedagogerna som har medverkat i min 

studie beskriver också tidsbrist som en del av arbetet med dokumentationer. Enligt Strandberg 

(2006:138) är brist på kontinuitet något som gör att stadieteorin som Vygotskij förespråkade 

går helt till spillo. Eftersom både läroplan och många förskolor grundar sina teorier i just 

Vygotskijs finner jag detta motsägelsefullt. Å ena sidan förstås att verksamheter väver in olika 

teorier i sin verksamhet för att få ” det bästa av allt”. Å andra sidan finner jag detta som ett 

problem, då delar av en teori, inte kan bilda en trovärdig och rättvis helhet. Att pärmen inte 

följer med till en vidare verksamhet kan dock gynna vissa barn. Den läraren som tar emot 

barnet i den nya verksamheten måste själv kunna bilda sig en egen uppfattning av barnet. 

detta kan, som jag ser det, gynna vissa barn där det kan ha varit svårt att se ett lärande under 

kortare tidigare period. Det finns verkligen för- och nackdelar med att dokumentera barn och 

detta måste varje arbetslag diskutera igenom innan de börjar arbeta. Vad, hur, för vem och 

varför är frågor som bör ställas vid arbetet med pedagogisk dokumentation 

 
Dokumentationerna som görs i förskolan skall hålla en god kvalitet, samtidigt som en stor 

tidsbrist och stora krav på pedagogerna beskrivs. Men hur stora krav finns egentligen? Bristen 

på kommunikation mellan ledning och pedagogerna som arbetar i förskolan kan vara en av de 

anledningar till att kravet finns samtidigt som det inte finns någon tid att utföra detta arbete.  

 

En anledning till att materialet inte används vidare i förskolan kan visserligen vara just det att 

materialet skall omarbetas och struktureras upp på ett nytt sätt, men jag känner att det under 

tiden måste finnas någon form av dokumentation, och att pedagogerna fortsätter göra på det 

sättet de tidigare gjort för att inte missa något barn och för att det inte ska finnas ett tomrum 
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mellan dessa två dokumentationsmetoder där pedagogerna ute i verksamheten inte har 

dokumenterat något alls. En annan anledning till att portfolio- och dokumentationsmaterialet 

inte följer med barnet vidare till skola kan vara den att den nya läraren som möter barnet ska 

få bilda sig en egen uppfattning om barnet. Det är lätt att få en fel bild av en individ om 

arbetet med portfolio inte är gjort på ett ”rätt” sätt, att det inte är en pedagogisk 

dokumentation. Dock var det ingen av mina respondenter som lyfte denna aspekt.  

 
Något som jag finner oroväckande är det faktum att samtliga pedagoger tycker att 

dokumentation och portfolio medför ett otroligt krav på de som arbetar i verksamheten. 

Samtidigt säger någon i samma mening att det är ”absolut nödvändigt” och ”mycket givande”. 

Min reflektion kring detta är att om dokumentationen känns som ett krav och stressmoment 

kan det då verkligen innebära att materialet kan användas i ett senare skede? Jag anser att 

kraven på dokumentation och dess kvalitet påverkas av detta. En av pedagogerna tog också 

upp detta genom att påpeka att materialet som de får vid övergångarna inte alltid är 

användbart. För att skapa trygga övergångar och skapa ett samarbete mellan olika 

verksamheter anser jag att materialet som pedagogerna i alla verksamheter ska utforma måste 

ha en liknande grund. När alla förskolor och andra verksamheter utformar arbetet kring 

dokumentation på sitt eget sätt så kan det medföra att materialet är svårt att omsätta till den 

nya verksamheten. På ett sätt kan det dock vara bra att få idéer och inspiration från andra 

verksamheter då alla som intervjuats och material som observerats utformas på olika sätt.  

Utifrån pedagogernas svar har jag fått kunskap kring att portfolio eller dokumentation ses som 

ett krav och att det inte hinns med att göras inom ramarna för verksamheten kan ha en stor 

betydelse för ett vidare lärande. Genom att personalen i skolverksamheten inte kan knyta an 

till barnets tidigare erfarenheter kan de enligt mig inte heller möta barnet på den lärande nivå 

det befinner sig i just nu.   

 
En svårighet kan dock vara att begränsa sig i arbetet med portfolio. Pedagogerna som 

intervjuats säger att det är svårt att hinna med att göra dokumentationer då tiden för detta 

måste tas från barngruppen. Barn lär sig hela tiden och som pedagog tvingas du sålla. Det är 

omöjligt att dokumentera och fånga allt som barnen i verksamheten lär sig. Därför är det 

viktigt att det materialet som finns i barnets pärm är av god kvalitet.  Av egen erfarenhet har 

jag fått se exempel där materialet som finns i barnens pärmar inte håller någon god kvalitet 

och inte visar på något lärande men däremot att det samlats enormt mycket andra typer av 

dokumentation.  
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Intressant var också att det pedagogerna tidigare berättat om sin dokumentation stämde 

väldigt bra överens med hur dokumentationen såg ut. Nu har dessa pedagoger haft ett stort 

intresse för dokumentation och jag inser också att om frågorna ställts till pedagoger som inte 

intresserat sig för metoden skulle andra svar presenterats i studien.  

 

Hade fler pedagoger frågats i studien, och en större observation av materialet som används i 

portfolio och dokumentation gjorts inser jag att en mer rättvis bild kring hur olika förskolor 

arbetar kunde uppvisas. Samtidigt anser jag att studien ger  en rättvis bilddå de olika 

pedagogerna haft ungefär samma värderingar och respons på frågorna som ställts. Jag är 

också väl medveten om att förskolorna just nu genomför i ett förändringsarbete och nya 

metoder för dokumentationer håller på att arbetas fram. Hade studien gjorts i ett senare skede 

hade jag förmodligen också fått se ett helt annat arbete kring dokumentationer. Eftersom 

pedagogerna inte heller kunde svara på hur det kommer att se ut är jag medveten om att min 

metod för att samla in material grundar sig på hur pedagogernas arbete har sett ut och inte hur 

det kommer att se ut den närmaste tiden.  

 

Som tidigare nämnts har jag också beskrivit de begränsningar som kan ske i arbetet med 

dokumentation och portfolio. Ellmin (1999:152) beskriver dessa begränsningar i arbetet som 

investeringar i olika material, men beskriver också att det inte bara är de intellektuella 

förutsättningar som spelar in i barnets eller elevens lärande. De sociala, emotionella och 

biologiska har en lika stor roll. Jag anser att detta är något som till stor grad berör 

pedagogerna i sitt arbete med dokumentationer. Det finns inte bara krav på att 

dokumentationen ska göras utan även på att följa upp och möta eleven eller barnet där just 

denne befinner sig i sin utveckling. För att som pedagog kunna göra detta krävs en otrolig 

lyhördhet och engagemang från alla pedagoger.   

 

Att dokumentera barn är inte alltid lätt att göra. För att få en så rättvis bild av barnets lärande 

som möjligt måste pedagogerna i verksamheten alltid se till det enskilda barnets 

erfarenhetsgrund och utgå från dennes intressen. Många av dokumentationerna som görs i 

förskolan är gjorda digitalt, det vill säga med hjälp av en dator eller liknande. Detta medför 

givetvis också risker. Med ett knapptryck kan dokumentationerna hamna i fel händer. Därför 

är det otroligt viktigt att pedagogerna i verksamheten är medvetna om PU-lagen, 
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Personuppgiftslagen, som behandlar bland annat bilder som tas på barnen i verksamheten 

samt eventuellt andra dokument som finns i verksamheten som behandlar dessa.  

 
 

Något som pedagogen ”Lotta” också belyser är att alla pedagoger måste vara delaktiga i 

arbetet med dokumentationen. Av mina erfarenheter finns det alltid någon enstaka pedagog på 

avdelningarna som arbetar med portfolio och har fått detta i ”uppgift” eftersom denne är mer 

datorvan, duktigare på att reflektera eller liknande. Oftast saknas samarbetet mellan 

pedagogerna i arbetet med dokumentation  

 

Studien visar att oftast innehåller portfolioarbetet bara samlandet av själva materialet som 

barnet producerar. Genom detta glöms den viktiga delen av arbetet med portfolio vilket är där 

pedagogen ska synliggöra och reflektera kring vad barnet gjort både själv och med barnet i 

fråga.  

Reflektionen är otroligt viktigt när man använder portfoliometodiken eftersom reflektionen 

kring vad som gjorts kan användas för att ge barnen självförtroende men också för att utmana 

denne till ett vidare lärande. Missar man denna bit har man inte förstått meningen med att 

arbeta med portfolio.  

”Dokumentationen skall vara ett underlag för våra reflektioner kring det som skett för att vi ska 
kunna ta nästa steg” (Lenz Taguchi, 1997:69) 

 
Något som jag även kommit fram till i denna studie är att när de olika verksamheterna har 

olika form att dokumentera på blir det också svårt att skapa en kontinuitet i arbetet med 

dokumentationerna. Visserligen är detta, som tidigare nämnt, i en förändringsprocess och 

ingen vet riktigt än hur den nya dokumentationsmetoden kommer att se ut. Jag anser att de 

som utarbetar den nya metoden måste ta detta i beaktning vid utformandet. Vygotskijs 

stadieteori, som Strandberg (2006:134) skriver om, går till spillo när samverkan mellan skola 

och förskolan inte finns. De olika instanserna måste bygga broar för att kunna mötas och se 

till barnets bästa. Ska detta göras så är det lämpligt att skolan och förskolan samarbetar. I 

citatet nedan beskriver Lenz Taguchi (1997:24) hur förskolan arbetar mellan skolan och 

hemmet.   

”Förskolan har utvecklat ett eget territorium, en egen arena mitt emellan det privata hemmet och 
den offentliga skolan” (Lenz Taguchi, 1997:24) 
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Genom att involvera förskolan och göra denna till en verksamhet som inte bara arbetar mellan 

utan även med både hemmet och skolan kan övergångar från och till verksamheter, enligt 

mig, underlättas.  

 

Att den dokumentation som funnits i förskolan är ohållbar i ett längre arbete där reflektion ska 

ingå har jag genom mitt arbete kommit fram till. För att dokumentationerna ska vara 

användbara och kunna användas i ett vidare lärande krävs att dessa förbättras avsevärt. 

Kontinuitet, Reflektion och Samverkan är några av de saker som jag anser måste förbättras 

för att vi pedagoger ska kunna hjälpa att utmana barnen för ett vidare och situerat lärande. 

Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis så har jag genom min studie kommit fram till att pedagogerna i förskolan 

anser sig ha alldeles för lite tid för att göra dokumentationer och portfolioarbete ute i 

verksamheterna. Ändå upplever pedagogerna att det finns ett stort krav på att detta måste 

göras. Även styrdokumentet för förskolan (lpfö98 reviderad 2010) beskriver att 

dokumentation är viktigt. Arbetet med dokumentation ställer ett stort krav på pedagoger som 

måste reflektera och kontinuerligt följa upp dokumentationerna som görs i verksamheten. 

 

Ur studien har jag fått fram att för att pedagogerna ute i verksamheten skall kunna göra ett 

arbete med portfolio och dokumentation som har betydelse för både barnens lärande och 

verksamheten måste det finnas mer tid för att kunna göra detta. Dessutom anser jag att 

utbildning inom området är nödvändigt för att pedagogerna ska kunna göra ett tillräckligt bra 

arbete med portfolio och dokumentation.  

 
Pedagogerna som jag har intervjuat i denna studie förklarade att arbetet med dokumentationer 

är ett viktigt inslag i verksamheten som måste göras, men att detta i sin tur skapar ”stress” och 

tar mycket tid från barngruppen. En av pedagogerna lyfter fram arbetet med dokumentation i 

citatet nedan:  

”Det tar ju tid, det gör det. Stressmoment, men absolut nödvändigt.” 
 

Ofta används delar av portfoliometodiken i arbetet med dokumentation, till exempel bara den 

delen där barnet och/eller pedagogen samlar material till dokumentationer. Detta gör att 

Vygotskijs stadieteori, som är grunden i arbetet med portfolioarbetet, går till spillo. För att 

barnet eller eleven skall kunna få en sammanhängande skolgång och utveckla sitt lärande 
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måste barnet och pedagogerna tillsammans både dokumentera, synliggöra och reflektera kring 

lärandet som sker eller har skett.  

Studien visar att många förskolor just nu genomgår ett förändringsarbete gällande portfolio 

och dokumentation. Pedagogerna beskriver arbetet med dokumentation som ett krävande men 

ett absolut nödvändigt arbete. Litteraturen beskriver hur arbetet med portfolio är ett projekt 

som pågår i stort sett alltid, att detta är något som följer med barnet genom hela sin skolgång. 

 

Undersökningen visar att portfolio sällan används eller följer med barnet till en annan 

verksamhet, men att det är möjligt att få ta del av dem om de efterfrågas. 
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Bilaga 1  
 
Verksamheten 

 Berätta lite om verksamheten på avdelningen 

- Hur många barn finns på Er avdelning? 

- Hur många pedagoger finns på Er avdelning?  

 Hur skulle du vilja beskriva de grundläggande värderingar som avdelningen arbetar efter? 

 Portfolio  

 Hur benämner ni portfolio/dokumentations verktyg i Er verksamhet?  

  Berätta om hur ni arbetar med portfolio på avdelningen?  

- När infördes Portfolio som ett inslag i verksamheten, och hur gick det till? 

- Vilka var motiven till att införa portfolio? 

- Hur använder ni skriftspråket i era dokumentationer? Exakt hur barnet har sagt?  

-  Hur arbetar ni med portfolio/dokumentation vid övergångar från/till andra förskolor? 

- Hur arbetar ni med portfolio/dokumentation vid övergångar till skolan? 

 

 När känner du att du kan ta stöd av portfolio/dokumentation i ditt arbete med barnen?  

  Vilka krav ställer det på arbetslaget och på dig som pedagog att arbeta med 

portfolio/dokumentationer? 

 

 Känner du att det finns några svårigheter med att arbeta med portfolio/dokumentation i 

förskolan? 

 Anser du att ni har tillräckligt med tid att arbeta med portfolio/dokumentation i er 

verksamhet? Varför/Varför inte? 
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Bilaga 2 
 
Nedan finner du ett av de dokumentations underlagen som pedagogerna använder i förskolan. 

 

Socialt 
Fungerar i gruppen: 
 
*Barn 
 
*Vuxna 
 
*samlingen 
 
*Matsituation 
 
*Hjälpsamhet 
 

Språkligt 
*Talet 
 
*förståelse 
 

Grovmotorik 
*Inne 
 
*Ute 
 
*Rytmiken 
 

Finmotorik 
*Penngrepp 
 
*Klippning 
 
 

Ordningssinnet 
 
 
Aktivitet och motivation  
 
 
Förmåga att slappna av  
 
 
Arbetar med:  



	

36	

 
*Praktiska övningar 
 
*Svenska 
 
*Matte 
 
*Kultur 
 
*Sensoriskt materiel 
 
*Övrigt 
 
 

Behöver träna på 
 
 
 
Förslag på aktivitet  
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Bilaga 3  
 

 
 
 
 
 
Reflektionsprotokoll  Datum:  Vecka: 

Tankar/Frågor 
från förra veckan 

Vad och hur 
gjorde barnen? 

Reflektioner Hur går vi 
vidare? 

Hur ger vi 
tillbaka till barnen? 

Kopplingar 
till Lpfö98, 
kunskapens 
träd m.m 

     


