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DIGITALA PORTFOLIOS 

  

Åbo stad har valt att börja använda så kallade digitala portfolios för alla barn på daghem och 

förskola. Detta innebär att vi har en digital plattform, kallad Pedanet, där vi samlar doku-

mentation kring barnet.  

För att den digitala portfolion skall kunna kallas barnets portfolio bör den vara uppbyggd av 
barnet själv och med innehåll som barnet själv har valt. På så sätt kommer portfolion att 
bäst beskriva barnet, barnets egen lärprocess och utveckling.  

I möjligaste mån är barnet själv aktiv och väljer ut vad den tycker ska komma med till portfo-

lion. Det kan handla om teckningar som den har gjort, fotografier som barnet har tagit själv, 

eller där barnet är med på bild. Det kan vara ett filmklipp kring något som barnet gör, och så 

vidare.  

Vi vill på det här sättet öka barnets delaktighet i utvärderingen, lägga grunden för ett själv-

reflekterande arbetssätt vilket ökar barnets medvetenhet om vad den lär sig och synliggöra 

detta för såväl barnet som hemmet. Vi vill även lyfta fram barnets intressen vilket kan ligga 

till grund för pedagogiska samtal och även för planering av verksamheten. 

För de yngsta barnen väljer de vuxna vad som läggs upp, i takt med ökad ålder och förstå-

else blir barnet allt mer delaktig i vad som läggs upp och kommentarer runt detta. 

Arbetssättet vill också fokusera mer på processen än produkten av lärandet. 

En naturlig tanke här är hur pass säkert är detta?  

Pedanet:s sidor har två ”lager”. Det första är som vilken hemsida som helst på internet, det 

är öppet för alla. Det andra lagret kräver lösenord för att komma till, det går inte att nås av 

misstag.  

Som förälder måste du skapa en identitet för ditt barn, mer instruktioner om detta på nästa 

sida. Vi behöver även ert tillstånd för att kunna lägga upp material. Slutligen behöver vi även 

få reda på vilket användarnamn ni har skapat, det finns sist i det här kompendiet en blankett 

som ni kan returnera till er grupp. Efter den har kommit in kan vi koppla ihop ert barn med 

den avdelning som han tillhör. 

Har ni frågor hör av er till er avdelning som gärna svarar på alla era funderingar. 
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DE FÖRSTA STEGEN 

 

 

2. SKAPA ANVÄNDARNAMN PÅ PEDA.NET  

OBS! Använd andra browsers än Internet Explorer när du använder peda.net för säkerhets 

och användningsorsaker.   

1. Gå till http://www.pedanet 

2. Klicka på registrera nytt konto. 

3. Välj ”Jag är under 13 år” (du gör användarnamn för barnet) 

4. Efter registrering kommer engångs-id till din epost som måste bekräftas inom en 

vecka. Om du inte ser eposten kontrollera spam-korgen. 

5. Klicka på länken, använd det användarnamn och lösenord som kom i mejlet. 

6. Klicka på  i övre högra hörnet. Läs och godkänn villkoren. 

7.  På nästa sida ombeds man sätta upp id för barnet. Behöver inte vara förnamn/efter-

namn, men observera att användarnamnet är allmän information och synligt för alla. 

Välj även lösenord. Som epost sätt din egen epost-adress. 

8. Välj ”Aktivera kontot”. 

9. Om du vill kan du ändra informationen under ”Min information”. Kontrollera att det 

finns åtminstone en epost-adress till vårdnadshavare.  (Klicka på redigera under e-

postadresser för att lägga till.) 

• Bekanta dig med informationsmaterialet

• Fyll i lappen för publiceringslov 

• Returnera den till daghemmet/förskolan
1

• Gå in på www.peda.net och skapa ett 
användarnamn

• Meddela användarnamn till barnets grupp
2

• Gå in på: https://peda.net/turku/barnen

•Prenumerera på sidan.3

•Daghemmet/förskolan meddelar dig så snart ditt 
barns portfolio är klar att användas4

http://www.pedanet/
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10. Skriv ned för egen räkning barnets id om det inte är förnamn/efternamn. Det är på 

basen av det här användarnamnet som gruppens personal kan kombinera rätt an-

vändare till barnets portfolio. 

11. Du kan även lägga till ”profilbild”, gärna inte bild på barnet för sekretessens skull. 

Det kan exempelvis vara en teckning eller liknande där pedagogerna kan hitta rätt 

barn, då det kan finnas flera med samma namn. 

12. Meddela användarnamn till barnets grupp. 

 

3. HITTA TILL BARNETS DAGHEM/FÖRSKOLA 

När du har skaffat dig konto på pedanet o så behöver du göra följande steg för att hitta till 

avdelningens sida: 

Från en dator: 

1. Gå till peda.net och logga in. 

2. Klicka på pedanet ikonen, , i över högra hörnet av skärmen. 

3. Hitta de stora bokstäverna lite ner på sidan och klicka på bokstaven ”T”. 

4. Klicka på ”Turun Kaupingin Peda.net”. 

5. Klicka på ”Småbarnspedagogik och förskoleundervisning”. 

6. Klicka på enhet du vill till och sedan på avdelning. 

7. Klicka på stjärnan, , till höger på skärmen. 

8. Markera ”Visa i mina länkar”. Då skapas automatiskt en genväg till den här sidan på 

din inloggningssida. 

Om man så önskar kan man även välja att prenumerera på sidan, då får man ett 

epost meddelande om någon skriver något på sidan. 

9. Klicka på spara. 

Nu kommer du ha en direktlänk till den här sidan direkt på din inloggningssida nästa gång du 

loggar in. 

Från en mindre skärm: 

Gör stegen 1-4 ovan, sedan får du klicka på de tre strecken, , i över vänstra hörnet av 

skärmen för att få fram menyn och där klicka på först ”Småbarnspedagogik och förskoleun-

dervisning”, sedan enhet och avdelning.  

Sedan gör du stegen 7-8 enligt ovan. 
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HUR SÄTTER JAG IN MATERIAL TILL MITT BARN? 

1. Gå in på ditt barns portfoliomapp och välj under vilken rubrik inlägget kan passa 

2. Öppna någon av mapparna, klicka på  längst uppe på sidan och välj 

”text” i rutan ”Luo tähän”. 

3. Skriv en rubrik för inlägget t.ex. ”10.9.17 Sanna klipper med sax hemma” 

I innehållet kan ni fritt skriva text om vad som hänt, bilder/videos får ni in genom att 

trycka på ”Lägg till ny bilaga” och sedan bläddra efter filen.  

Annars kan du lägga upp bilder separat genom att välja ”bild” i ”Luo tähän”. För att 

lägga upp video måste man välja ”muu työkalu” och sedan ”fil”.  

Observera att stora videos kan ta lång tid att ladda upp eller kanske inte går att ladda 

upp. På de flesta telefoner kan man sänka ”kvaliteten på videon” eller så kan man 

filma kortare snuttar vilket underlättar användandet av peda.net.  

4. Välj slutligen ”Spara” nere på sidan.   
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NY ANVÄNDARIDENTITET PÅ PEDANET 
DENNA SIDA RETURNERAS TILL AVDELNINGEN  

 

Kom ihåg att anteckna användarnamn även för egen del! 

 
Jag har skapat en peda.net identitet för mitt barn:  

 

……………………………………………………………………………. 

 

på avdelningen:  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Identiteten är:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 


