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Abstract 

In this study we have investigated the pedagogical purpose and the different methods of 
working with student portfolio in pre-school and in the nine-year compulsory school. 
Also we have attempted to answer the question if the pedagogical purpose takes the 
students’ knowledge and personal development into consideration. 
   
The portfolio method origin from the USA but is today spread all over the world. In 
Sweden working with portfolio is common nowadays. A student portfolio can consist of 
a binder, a folder, a compact disc or similar. In these the students are able to collect their 
schoolwork to make their learning process visible.  
 
To seek answers to our questions we performed a literature study in which we went 
through for the subject adequate literature, a qualitative interview study where we 
interviewed four pedagogues working from pre-school to the ninth grade and a portfolio 
study where we examined two different student portfolios. Afterwards we analysed and 
discussed the results of the studies.  
 
The results show that there are many different ways of working with student portfolios 
and the pedagogical purposes vary. Even though the interviews showed that there are 
many similarities. That the students should reflect on and take responsibility for there 
own learning is for example general in all studies.        
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Förord 
Vårt intresse för skolan och dess utveckling gjorde att vi under vår tid på lärarhögskolan 
i Stockholm började intressera oss för samt söka redskap eller metoder som kunde vara 
en del av skolans framtid. Vi har under en lägre tid haft denna uppsats i våra tankar, 
men det är först nu vi fått möjlighet att förverkliga den. Allt har inte gått så smärtfritt 
som vi kalkylerat, vi har under arbetets gång stött på motgångar som gjort att vi fått 
söka nya vägar för att arbetet skulle fortskrida. Så här i efterhand när arbetet är klart kan 
vi blicka tillbaka på en mycket intensiv men också en mycket lärorik tid som har givit 
oss många värdefulla kunskaper som vi nu tar med oss ut i vårt yrke som lärare.  

 

Vi vill här tacka alla som på olika sätt under arbetets gång hjälpt och stöttat oss när 
motgångar och svårigheter uppkommit. Men även de som funnits där i bakgrunden och 
trott på oss. 

 

Våra familjer och vänner för ert stora tålamod och stöd. 

 

Vår handledare Anne Lidén för ditt engagemang och råd under arbetets gång. 

. 

Eva Brunnberg och alla våra studiekamrater i Österåkers partnerområde för ett mycket 
trevligt samarbete och värdefulla synpunkter.  

 

Alla ni som tipsade oss om pedagoger som arbetade med portfoliometoden. Utan er 
hade vi haft mycket svårt att finna intervjupersoner. 

 

Vi vill sist men inte minst tacka de pedagoger som har ställt upp med sin tid och sitt 
engagemang under intervjuerna. Utan er hjälp hade vi inte kunnat genomföra den här 
studien! 

 

 

Stockholm den 7 juni 2007 

Jessicka Blixt Stålstierna & Sanna Dahlin 
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1 Inledning 
Denna studie handlar elevportfolio. Portfolio är ett brett begrepp som innefattar många 
olika typer av portföljer. Bland konstnärer och inom modebranschen har denna metod 
länge använts för att samla personliga ark. Detta för att ha sina bästa ark samlade på ett 
och samma ställe för att kunna visa upp för bland annat blivande arbetsgivare. Även 
inom skolan finns det många typer av portfolio, bland annat så används denna metod av 
både skolledare samt lärare. Några exempel på olika portföljer är projektportföljer, 
ämnesportföljer, uppvisningsportföljer, grupportföljer etc. En portfolio kan vara ett sätt 
att strukturera upp sitt individuella arbete och få en bra överblick över både process och 
produkt. Men den kan även vara för en grupp, en grupportfolio, i vilken gruppen sparar 
sina arbeten. Ofta får man ett mycket gott resultat av exempelvis undervisning om man 
kombinerar olika sorters portfolio. Bland annat kan eleven ha en visningsportfolio 
vilken man stolt kan visa upp för föräldrar etc., men även en arbetsportfolio vilken 
eleven använder sig av i själva skolarbetet där mål, process och produkt finns med. En 
portfolio behöver inte enbart vara en pärm eller mapp, utan kan även vara digitalt, vilket 
ger en bra och enkel överblick som inte heller tar så stor plats då man skall förvara den. 
Denna bör vara anpassad efter behov och grupp och kan med fördel komma till genom 
en överenskommelse mellan de olika parterna. I detta arbete har vi enbart inriktat oss på 
elevportfolio vilken används både inom skola och inom förskola. 
Ordet portfolio består av två delar, port av porter som betyder att bära och folio som 
betyder blad, papper. Så här har forskaren Karin Taube definierat ordet portfolio: 

 

…en systematisk samling elevarbeten som visar elevens ansträngningar, framsteg och prestationer 

inom ett eller flera områden. Samlingen måste ingripa elevmedverkan vid valet av innehåll, kriterier 

för urval, kriterier för att bedöma värdet i relation till vissa gemensamt uppställda mål, samt visa 

elevens självreflektioner och attityder till ämnet.1 

 
I denna undersökning har vi studerat hur pedagoger och elever arbetar med 
portfoliometoden. Vi har även tittat på vad pedagoger har för syfte med att arbeta med 
elevportfolio och om syftet tar hänsyn till barns/elevers utveckling.  
Vi som genomfört denna undersökning påbörjade vår utbildning på Lärarhögskolan i 
Stockholm vårterminen 2004. Det var under inriktning Barn- och ungdomspedagogik 
(BUP) som vårt intresse för portfoliometodik väcktes. Vi genomförde under denna 
period vfu, dvs. verksamhetsförlagd utbildning, i en skola som inte arbetade med någon 
pedagogisk dokumentation, vilket gjorde oss extra intresserade av hur detta påverkar 
elevernas utveckling. Under kursen Barn- och ungdomspedagogik skrev vi en B-uppsats 
inom detta ämne, som vi nu utvecklat till en C-uppsats.   
                                                 
1 Taube, Karin. (2000) Portfoliometoden – undervisningsstrategi och utvärderingsinstrument. Stockholm. 

Förlagshuset Gothia. Sida 10. 
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I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94 kan man läsa följande:  
 

Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömningar i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.2 

 
Kan syftet med elevportfolio vara att uppnå dessa mål? 
Ett begrepp som man ofta hör i pedagogiska sammanhang är dokumentation, och 
portfolio är kanske en av de vanligaste metoderna att dokumentera. En författare som 
skriver mycket om dokumentationer är Hillevi Lenz Taguchi3. Hon beskriver bland 
annat en metod som det i Sverige arbetades mycket med under 1980-talet. Kanske är 
Boken om mig eller Min bok som den då kallades en föregångare till dagens portfolio 
som ursprungligen har sina rötter i USA. I dag är denna metod utbredd i stora delar av 
världen, som bland annat Kanada, Nya Zeeland, England och sedan på senare tid även i 
Finland och Sverige. 
Vi har i denna studie valt att använda termen portfolio istället för portfölj. 

1:1 Syfte och problemformulering 
Vårt syfte med denna undersökning är att ta reda på varför många pedagoger arbetar 
med elevportfolio som pedagogiskt verktyg. Men också hur de arbetar samt vilket syfte 
de har då de väljer att arbeta efter denna metod. 
 
Frågeställningarna vi söker svar på är följande:  
- Hur arbetar elever och lärare med elevportfolio i skolan? 
- Vad har pedagogerna för syfte med att arbeta med elevportfolio? 
- Tar syftet hänsyn till elevernas kunskapsutveckling? 
- Tar syftet hänsyn till elevernas personliga utveckling? 
- Anser pedagogerna att syftet uppnås? 

1:2 Historisk tillbakablick 
Att dokumentera elevers arbeten i förskolan och skolan är inget nytt fenomen, det har 
förekommit på olika sätt under alla år. Syftet med denna dokumentation har varierat. 
Det har bland annat varit att visa elevens förmåga, att kunna hjälpa eleven på bästa sätt 
samt för att få ett underlag till bedömning och betygsättning. Det är heller inget nytt att 
elevernas arbeten har skickats hem vid terminens slut, även om syftet med detta mest 
har varit att tömma bänkar, lådor och pärmar.  

                                                 
2 Lärarförbundet (2002) Lärarens handbok. Stockholm. Lärarförbundet. Sida 20. 

3 Lenz Taguchi, Hillevi (2000) Emancipation och motstånd. Dokumentation och kooperativa läroprocesser i 

förskolan. Göteborg. HLS Förlag. 
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I England, USA och på Nya Zeeland har man arbetat med portfolio i många år. På Nya 
Zeeland började man arbeta med portfolio i samband med landets nya skolreform i 
mitten av 1980-talet. Här utgör portfolion ett viktigt hjälpmedel vid individualisering av 
undervisningen och den fungerar även som underlag vid betygsättning. I Norge kallas 
portfoliometodiken för mappevurdering. I samband med att den nya läroplanen antogs 
1997 bestämdes att alla skolor senast efter tre år skulle arbeta med elevmappar.  
Under 1990-talet började begreppen portfolio och portföljmetodik bli kända även i 
Sverige. Det var inget helt nytt eller revolutionerande att börja arbeta med portfolio, då 
mycket liknande redan arbetades med i skolor och förskolor. Det nya med detta 
arbetssätt var istället ett mera strukturerat och målmedvetet sparande där processen, inte 
enbart produkten, sparades. Portfolion bidrar också till en helhetssyn på barnets 
utveckling och blir därmed ett verktyg för att bygga broar mellan olika 
verksamhetsformer.4   
Samtidigt som begreppet portfolio under 1990-talet tog plats i den svenska skolan 
pågick en ekonomisk nedrustning som satte skolledare och lärare under stark press. 
Konsekvenserna har varit många, skolan har fått en krisstämpel, den svenska 
skoldebatten har varit intensiv, kritiken mot skolan har varit hård etc. Skolverkets 
genomgång visade att många elever inte lyckades bli godkända i sina ämnen och 
lärarnas status och arbetsglädje var i botten. Missnöjet med skolan var stort. I dag har 
allt fler skolor fått bättre möjligheter att utveckla nya arbetssätt och arbetsformer. Allt 
fler skolledare driver pedagogiskt utvecklingsarbete och allt fler skolor inser behovet 
och värdet av långsiktiga förändringsinsatser. I dag kommer också fler lärare i kontakt 
med portfoliometodiken redan under sin lärarutbildning, vilket kan vara ett led i att 
arbetet med denna metod ökar.5   

1:3 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 
Nedan att beskrivs i vilken teoretisk tradition vi anser att portfolion har sitt ursprung. Vi 
kommer också att kort beskriva tidigare forskare och vad de har skrivit om 
portfoliometodik. 

1:3:1 Konstruktivism 

Till grund för portfoliometodiken ligger den uppfattning om kunskap, lärande och 
undervisning som kallas konstruktivism. Konstruktivismen utgår från att människan lär 
sig när den reflekterar kring upplevelser och därigenom konstruerar dess förståelse av 
den värld den lever i. Kunskapen betraktas som en aktiv konstruktionsprocess. 
Förståelsen är förmågan att gå utöver den information människan fått del av, att göra 
något av den. När denne sedan kan tillämpa sina kunskaper i nya situationer, har 
förståelse uppstått.  

                                                 
4 Bern, K. Frööjd, D. Torén, B. (2001). Portfoliometodikens möjligheter i förskolan och skolan. Värnamo. Ekelunds 

förlag AB. 

5 Ellmin, R. & Ellmin. B. (2003) Att arbeta med portfolio – teorier, förhållningssätt och praktik. Stockholm. 

Förlaghuset Gothia AB. 
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Konstruktivismen bygger på teorier av bl.a. Jean Piaget, Jerome Bruner och George A. 
Kelly, vilka samtliga tillhör den kognitiva konstruktivismen, men även Lev Vygotskij 
och John Dewey som tillhör den sociala konstruktivismen. Den kognitiva 
konstruktivismen fokuserar på det som händer i individens inre, och menar att inlärning 
är en individuell angelägenhet. Den sociala konstruktivismen betonar istället individen 
som en samhällsvarelse som formas genom samspel med andra. Här har språket och det 
sociala samspelet stor betydelse. Men redan Sokrates, Platon och Aristoteles talade om 
”skapandet av kunskap”. De dominerande konstruktivistiska teorierna om lärande 
betonar att lärande är en aktiv process. Så även om konstruktivistiska teorier fått stor 
genomslagskraft och fått stort intresse under senare år så är idéerna inte nya. Vi kommer 
nedan att ge en kort beskrivning av teoretikerna Jean Piaget, John Dewey och Lev S. 
Vygotskij samt beskriva de paralleller vi kan dra mellan de teorier dessa representerar 
och portfoliometodiken. Vi har valt att presentera dessa tre då det framförallt är dem 
som förekommer i den bearbetade litteraturen. 

1:3:1:1 Jean Piaget 

Jean Piaget föddes 1896 i Schweiz. Han fick redan vid 22 års ålder en doktorsgrad i 
biologi, men intresserade sig även för filosofi och psykologi. Därefter har Piaget skrivit 
en stor mängd böcker om psykologi och barns utveckling. Piaget hade flera teoretiska 
grundantaganden och målet med dessa teorier var att ge en helhetsbeskrivning och 
därmed en allmän förståelse för det mänskliga förståndet och dess utveckling från 
människans födelse till vuxen ålder. Piagets utvecklingsteori är en stadieteori där 
stadierna kännetecknas utifrån de särskilda sätten att förstå i en viss ålder. Piaget dog 
1980 och hade då blivit hedersdoktor vid många universitet över hela världen.6  

Man kan säga att Piaget är skaparen av modern konstruktivism. Han menar att vi 
människor genom att reflektera kring våra erfarenheter konstruerar vår förståelse av den 
värld vi lever i. Lärandet kan ses som sökande av mening, vilken kräver förståelse. 
Därför är sammanhanget viktigt.7 

1:3:1:2 John Dewey 

John Dewey, också kallad ”Utbildningsreformens fader”, föddes i Amerika 1859. Han 
var filosof och reformpedagog och ses som en centralgestalt inom den progressiva 
pedagogiken. Dewey såg den mänskliga intelligensen som ett redskap i kampen för 
tillvaron vilket bidrog till att kunskapens nyttoaspekt blev avgörande. Han brukar ses 
som USA:s mest inflytelserika tänkare någonsin. Dewey grundade år 1896 en 
experimentskola vid University of Chicago. Han genomförde inte själv många 
undervisningspass, utan skrev istället om verksamheten. Dessa texter omfattade såväl 
målformuleringar som ingående analyser av undervisningens grundläggande 
förutsättningar och relationer mellan individ, skola och samhälle. Dewey är mest känd 

                                                 
6 Jerling, E. m.fl. (2005) Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm. Liber AB.  

7 Ellmin, R. & Ellmin. B. (2003) Att arbeta med portfolio – teorier, förhållningssätt och praktik. Stockholm. 

Förlaghuset Gothia AB. 
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för begreppet ”learning by doing”, den problemlösningsmetod som låter eleverna aktivt 
experimentera sig fram till rätt svar. Dewey blev 93 år gammal och dog 1952.8 9    

De tankar Dewey hade om ”learning by doing” har influerat portfoliometodiken. Han 
menade att eleverna måste få vara delaktiga genom hela processen, från planering till 
utvärdering. Om processen var det viktigaste så menade Dewey att produkten var 
beviset på att en lärprocess förekommit. En problembaserad undervisning ökar 
elevernas beredskap att definiera problem samt att hantera dessa och reflektera över 
relationen mellan problemen, hur det hanteras men även konsekvenserna som det 
medför. Portfoliometodiken har tagit fasta på detta genom sitt dokumenterande av både 
lärprocessen samt produkten/resultatet.10 

1:3:1:3 Lev S. Vygotskij 

Lev Semjonovitj Vygotskij föddes 1896 i närheten av staden Minsk. Han utbildade sig 
inom humaniora och var speciellt intresserad av litteratur. Vygotskij arbetade vid ett 
lärosäte och blev där intresserad för handikappade barns utveckling vilket ledde honom 
till psykologin. År 1924 grundade Vygotskij tillsammans med psykologen A R Luria 
och A N Leontjev den kulturhistoriska skolan som idag anses utgöra den mest 
väsentliga psykologiska forskningen i Sovjet. Det blev tidigt både ett vetenskapligt och 
politiskt motstånd mot Vygotskijs synpunkter som ledde till isolering av 
forskningsgruppen. Många artiklar och undersökningar har därför offentliggjorts först 
efter mitten av 1950-talet. Vygotskij dog i följderna av tuberkulos 1934. Även fast han 
bara hann arbeta inom psykologin i tio år räknas han som en av grundarna av modern 
psykologi.11   

Vygotskijs teorier bygger på att språket och det sociala samspelet har en stor betydelse. 
Han betonar att språket gestaltas i olika former, som t.ex. inre tal, dialog mellan 
människor samt i skrivna texter. Vygotskijs teorier har influerat portfoliometodiken 
genom betydelsen av social och kulturell kontext (sammanhang) för lärande samt 
betydelsen av interaktionen och sambandet mellan tänkande och språk. Han menar att 
en harmonisk klass kan ses som ett växthus för lärande och kreativitet, inte en plats där 
förmågor hindras och hålls tillbaka. Läraren skall också vara ledare för elevernas 
arbetsgemenskap. Om elever får lära sig sätta ord på sina tankar om sina egna arbeten så 
ökar förståelsen och intresset för arbetet i klassrummet. För portfoliometodiken har 
detta varit viktigt. 

Vygotskijs begrepp ”den proximala utvecklingszonen” är helt i linje med 
portfoliometodiken. Man tar fasta på det positiva och bekräftar det man redan vet och 
                                                 
8 (1996) Pedagogisk uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar. Stockholm. Lärarförbundets Förlag. 

Informationsförlaget. 

9 Hartman, S. (2005) Det pedagogiska kulturarvet. Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria. 

Stockholm. Natur och Kultur. 

10 Ellmin, R. & Ellmin. B. (2003) Att arbeta med portfolio – teorier, förhållningssätt och praktik. Stockholm. 

Förlaghuset Gothia AB. 

11 Jerling, E. m.fl. (2005) Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm. Liber AB.  
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kan för att komma vidare. Elever kan också vara på gränsen till förståelse och ny 
kunskap men kanske inte själv klarar av att ta steget. Den möjliga utvecklingszonen är 
den mellan den faktiska och den möjliga utvecklingen. För att eleven skall få optimal 
utveckling är dennes egen aktivitet en nödvändighet, men inte tillräcklig. Därför krävs 
det också lyhördhet och stöd från pedagogerna menar Vygotskij.12 

Leif Strandberg13 drar paralleller mellan Vygotskijs tankar om brevskrivandets roll i 
utvecklandet av intellektuella funktioner och portfolioarbetet. Författaren tänker sig då 
elevens portfolioarbete som brevskrivande, där eleven skriver till sig själv, läser sitt 
brev och får syn på sina ord som kompletterar tanken. Han menar att brevskrivandet i 
likhet med portfolioarbetet är metoder där yttre och inre aktiviteter får sammanstråla. 
Vidare skriver han att eleven med hjälp av portfolion kan få syn på sina förmågor och 
utveckla ett språk – sitt språk – för sitt lärande.    

1:3:2 Sociokulturellt perspektiv 

Vi har i föregående kapitel beskrivit vad man kan dra för paralleller mellan de 
sociokulturella förespråkarna Dewey och Vygotskijs tankar och portfoliometodiken. Vi 
kommer här enbart att beskriva likheter mellan de sociokulturella tankegångarna och 
portfolioarbetet.   
 
Forskaren Olga Dysthe14 skriver att en sociokulturell syn på bedömning inriktar sig på 
frågor som gäller kvaliteten på elevernas deltagande i läroaktiviteterna. Hon menar att 
bedömning dessutom betraktas som en integrerad del av lärandet och inte som något 
påhäng och att det är därför man under senare år försökt utveckla en alternativ 
fortlöpande bedömning. Vidare skriver hon att bedömning bör betraktas som 
återkoppling och som en integrerad del av läroprocessen. Hon pekar på vikten av att 
eleverna själva deltar i bedömningsprocessen och att formulerandet av 
bedömningskriterierna är en viktig del av lärandet.      

1:3:3 Tidigare forskning 

Forskaren Karin Taube15 presenterar portfolions två huvudområden, dels som 
undervisningsstrategi, dels som instrument för utvärdering. Hon beskriver de många 
positiva egenskaper som portfolion för med sig, exempelvis elevernas aktivitet, 
delaktighet, eget ansvarstagande osv. Hon presenterar även hur portfolion kan tillämpas 
i klassrummet och de många olika sätt den kan arbeta med och betonar även att 
portfoliometoden har förutsättning att bidra till pedagogisk förnyelse i svenska skolor. 

                                                 
12 Ellmin, R. & Ellmin. B. (2003) Att arbeta med portfolio – teorier, förhållningssätt och praktik. Stockholm. 

Förlaghuset Gothia AB. 

13 Strandberg, L. (2006) Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar. Finland. Nordstedts Akademiska 

Förlag.  

14 Dysthe, O. (2003) Dialog, samspel och lärande. Lund. Studentlitteratur.(s. 40) 

15 Taube, Karin. (2000) Portfoliometoden – undervisningsstrategi och utvärderingsinstrument. Stockholm. 

Förlagshuset Gothia. 
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Forskaren vill att beskrivningarna i boken skall ses som en provkarta på möjliga sätt att 
arbeta och ett sätt att inspirera, med andra ord att man som lärare inte använder den rakt 
av utan arbetar fram en portfolio som är personlig och passar de individer man arbetar 
med för tillfället. 
 
En som också skriver om portfolions fördelar är Roger Ellmin16. Han beskriver här hur 
eleverna med portfolions hjälp kan skaffa sig en överblick över sin egen 
kunskapsutveckling. Han menar att för eleverna ska kunna utveckla självständiga 
inlärningsstrategier är det väsentligt att de får förståelse för vad de redan kan och för var 
de måste anstränga sig mer för att bli bättre. Han menar också att reflektionen 
uppmuntrar tänkandet om sitt eget tänkande. Forskaren till boken tror att om man 
regelbundet arbetar med portfolio utvecklar eleverna en större förståelse för vad ett gott 
arbete innebär, och de får insikter i de kvalitetskrav som måste uppfyllas för att man ska 
bli framgångsrik. Han beskriver också hur portfolion skapar en närmare anknytning 
mellan skolan och hemmet, som i sin tur genererar i större föräldraengagemang. 
Forskaren menar att när eleverna använder sig av portfolio lär de sig något om deras 
eget lärande, samtidigt som läraren lär sig något om sitt sätt att undervisa.      
 
Även forskarna Lars Lindström och Viveca Lindberg17 beskriver i boken Pedagogisk 
bedömning varför portfolio används, vad en portfolio bör innehålla samt vem som gör 
urvalet.       

1:4 Hypotes och centrala begrepp 
Vi har förhoppningar om att de personer som ingår i intervjustudien och som arbetar 
med elevportfolio, har ett genomtänkt och väl utarbetat syfte med att arbeta efter denna 
metod. En förhoppning är att elevens individuella utveckling står i centrum när man 
väljer att arbeta med elevportfolio, och att syftet är att ge eleverna insikt om sin egen 
utbildning och att lära dem att reflektera över sina egna arbetsinsatser. Enligt oss bör 
syftet också vara att synliggöra elevernas framsteg och stärka deras självförtroende. Vi 
förväntar oss även att se att portfolion utgör en del i bedömningen av elevernas arbeten, 
och att denna bedömning utförs gemensamt av pedagoger och elever. Precis som det 
står i citatet från Lpo 94 i kapitel 1 så är vår förhoppning att eleverna under 
portfolioarbetet utvecklar ett större ansvar för sina studier och utvecklar förmågan att 
själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömningar i relation till de egna 
arbetsprestationerna och förutsättningarna. 
 
Nedan presenteras ett antal centrala begrepp och viktiga stödord för denna 
undersökning. Dessa motiverar vi valet av samt i vissa fall förklarar hur vi i detta arbete 
avgränsat orden. De centrala begrepp och viktiga stödord vi valt att belysa är följande:  

                                                 
16 Ellmin, Roger. (1999) Portfolio – sätt att arbeta, tänka och lära. Stockholm. Förlagshuset Gothia. 

17 Lindström, L. & Lindberg, V. (2005) Pedagogisk bedömning. Om att dokumentera, bedöma och utveckla 

kunskap. Stockholm. HLS Förlag.  
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1. pedagogisk dokumentation 

Då vi anser att arbetet med portfolio är en pedagogisk dokumentation har vi valt att ta 
med detta som ett centralt begrepp. Vi har däremot valt att inte skriva om pedagogisk 
dokumentation i den mening att pedagogerna dokumenterar de eleverna gör under 
lektionstid. 
 

2. portföljmetodik/portfoliometodik 
I pedagogisk uppslagsbok 1996 definieras ordet portföljmetodik enligt följande:  

”Begreppet portföljmetodik syftar på ett sätt att undervisa så att eleverna med hjälp av sina 

portföljer lär sig granska, reflektera över och värdera sitt eget arbete, vanligtvis utifrån vissa 

synpunkter och med vägledning av vissa bestämda kriterier.” 18 

I denna studie har vi valt att använda begreppet portfolio istället för begreppet 
portfölj.  

 

3. elevportfolio 
Med elevportfolio menar vi den portfolio där eleven samlar sina arbeten för att själv 
kunna följa sin läroprocess. En elevportfolio kan utgöras av en mapp, en pärm en 
datadiskett, en cd-skiva eller dylikt. Vi har inte undersökt portfolier i ett enskilt ämne, 
så kallade ämnesportföljer, utan har istället skrivit om den ämnesövergripande 
elevportfolion. 
 

4. utveckling 
Arbetet med elevportfolio synliggör elevernas utveckling. Vi har i detta arbete tittat 
närmare på både kunskapsutveckling samt elevernas personliga utveckling.  
 

5. utvärdering 
När man arbetar med elevportfolio kan ett av syftena vara att synliggöra elevernas 
utveckling. Eleverna och pedagogerna kan sedan göra en gemensam utvärdering av 
elevernas utveckling och resultat. 
 

6. lärandeprocess 
Arbetet med elevportfolio gör att både eleverna och pedagogerna kan följa elevernas 
lärandeprocesser. Man kan se hur eleverna arbetade i början av en termin eller ett läsår 
och jämföra detta med hur det ser ut i slutet av densamma. 

1:5 Litteraturundersökning 
1:5:1 Styrdokument 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo9419, är en förordning som utfärdats av regeringen och som skall följas i dessa 
                                                 
18 (1996) Pedagogisk uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar. Stockholm. Lärarförbundets Förlag. 

Informationsförlaget. Sid. 479. 

19 Lärarförbundet (2002) Lärarens handbok. Stockholm. Lärarförbundet. 
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verksamheter. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt 
mål och riktlinjer för arbetet.  
I Lpo94 kan vi på många ställen läsa text som vi anser stödjer arbetet med elevportfolio. 
I första kapitlet som behandlar frågor om skolans värdegrund och uppdrag kan bland 
annat läsas att den enskilda skolans tydlighet i fråga om mål, innehåll och arbetsformer 
är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. 
Vidare står det att undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att ta eget ansvar, och 
att detta kan göras genom att låta eleverna delta i planering och utvärdering av den 
dagliga verksamheten. Det står även att läsa att undervisningsmålen ständigt ska prövas, 
resultaten följas upp och utvärderas och att nya metoder ska prövas och utvecklas. 
Fortsätter vi sedan att läsa under kapitel 2 i Lpo94, där mål och riktlinjer presenteras, 
kan vi bland annat läsa att Läraren skall 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande, 

• stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda 
och utveckla hela sin förmåga, 

- upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 
kunskapsutvecklingen går framåt, 

- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 
- successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget 

ansvar, 
- får möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och 
- får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

 
Inte på något ställe i texten står det skrivet om elevportfolio eller portfoliometodiken. 
Men vi tror att dessa mål kan vara ett stöd för användandet av elevportfolio då vi menar 
att portfolio i undervisningen kan underlätta vägen fram till dessa mål.  
 
Om vi istället läser 1998 års läroplan för förskolan, Lpfö 9820, står det att alla barn skall 
få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få 
uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Vidare står att läsa att de vuxna skall ge barnen 
stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och 
intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att lära skall stimuleras. Här står 
skrivet att barnen skall få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. 
Förskolan skall ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 
lärande och skapande individer. Under rubriken Utveckling och lärande står det bland 
annat att förskolan skall sträva efter att varje barn 

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 
• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga, 

 

                                                 
20 Lärarförbundet (2002) Lärarens handbok. Stockholm. Lärarförbundet. 
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Precis som i Lpo94 står här ingenting om elevportfolio. Men även här kan vi se hur 
arbetet med portfolio kan bidra till att dessa mål uppfylls.  

1:5:2 Portfolions innehåll 

I Ackelmans21 bok om elevportfolio kan läsas att det för pedagogerna i skolan handlar 
om att hitta ett redskap som kan användas för att beskriva elevernas olika framsteg på 
väg mot de mål som finns i läroplanen. Pedagogerna söker ett redskap eller ett 
instrument som beskriver hela individen och som inte är begränsad till enskilda ämnen. 
Ackelman beskriver i sin bok och ger förslag på hur ett sådant innehåll kan se ut samt 
hur man som lärare och elev kan arbeta med olika områden. Han ger vidare ett förslag 
på områden som portfolion kan innehålla och utveckla. Dessa områden är: 

- Om mig själv 
- Överenskommelser 
- Kunskapsmål i ämnen 
- Hur är jag?  Normer och värden 
- Mitt ansvar – ansvar och inflytande 
- Det bästa som jag vill visa eller ta med mig 
 

Dessa olika rubriker är kopplade till Lpo- 94 och bildar en helhet omkring eleven. 
 
En annan bok som också tar upp hur man lägger upp arbetet med portfolion är Taubs 
bok Portfoliometoden – undervisningsstrategi och utvärderingsinstrument22. Här står 
bland annat om vad som bör tänkas på när man väljer ut det som skall in i portfolion. 
Taube har sex olika punkter som hon anser viktiga i urvalet.23 
 

1. Visar detta att jag har kommit närmare något av mina mål? 
2. Berättar detta något om mig som är viktigt? 
3. Visar detta att jag verkligen har ansträngt mig? 
4. Är detta något som jag är stolt över? 
5. Visar detta att jag kan läsa eller skriva många olika saker? 
6. Talar detta om att jag har lärt mig något som jag inte kunde tidigare? 

 
Taube skriver vidare att det som läggs in i portfolion alltid bör dateras och förses med 
en kort motivering om varför det tagits med. 
 

                                                 
21 Ackelman, K. (2000) Elevportfolio – ett redskap för egen utveckling. Växjö. Förlagshuset Gothia. 

22 Taube, K. (2000). Portfoliometoden – undervisningsstrategi och utvärderingsinstrument. Växjö. Förlagshuset 

Gothia. 

23 Taube, K. (2000). Portfoliometoden – undervisningsstrategi och utvärderingsinstrument. Växjö. Förlagshuset 

Gothia. Sidan 27. 
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Dr. Marilyn Heath24 är Media Center Director på Belton-Honea High School i Honea 
Path, South Carolina. Hon har skrivit en artikel om elektronisk portfolio. I denna skriver 
hon bland annat att elektronisk portfolio inkluderar användandet av elektronisk 
teknologi som tillåter portfolioanvändaren att välja och organisera material i många 
olika format. När en portfolio väl är elektronisk, är det lättare att upprätthålla, redigera 
och uppdatera än det är om den är i pappersformat. Text, grafik, ljudupptagningar och 
videosekvenser kan kombineras för att visa en mer exakt bild av vad vi gör. Slutligen 
kan en elektronisk portfolio ge oss tillfälle att visa våra färdigheter och/eller lära oss 
nya. Processen att utveckla en elektronisk portfolio är inte så olik processen när vi 
använder pappersportfolio. För att en portfolio ska bli komplett, måste den besvara 
följande nyckelfrågor: Vad gjorde jag? Vad lärde jag mig? och Hur ska jag gå vidare? 
Stegen för att utveckla en portfolio kan också ses som insamling, urval, reflektion och 
projektion. Nedan beskrivs vad skribenten skrivit om respektive rubrik. 
 

1. Collection and selection: What did I do? 
 
Svaret på frågan Vad gjorde jag? involverar insamlandet och urvalet av material för att 
bli inkluderat i portfolion. Det är inte klokt att samla allting i portfolion eftersom den 
slutliga produkten ska reflektera bara de bästa bevisen på färdighet och expertis. 
Portfolion ska vara tillräckligt riklig för att exakt reflektera omfattningen av vår 
förmåga och vårt utförande. 
 

2. Reflection: What did I learn? 
 
Att reflektera hjälper oss att besvara frågan Vad lärde jag mig? Det ger mening och 
värde till materialet när vi tänker på vad vi gjort och hur det gått. Vårt material hjälper 
oss att identifiera och uttrycka utvecklingen som skett och riktningen på den kommande 
utvecklingen.  
 

3. Projection: What will I do next? 
 
Att fundera på frågan Hur ska jag gå vidare? tar reflektionen vidare till ett nytt stadium. 
Det är en kritisk aspekt av reflektionen eftersom det indikerar hur vi kommer att 
använda det vi vet om vår senaste prestation för att inverka på hur vi ska fortsätta växa 
och utvecklas. När vi besvarar denna fråga ska vi ta hänsyn till de färdigheter vi redan 
besitter och lägga till nya färdigheter till vår repertoar. 

1:5:3 En skola för alla 

Portfolion kan vara ett sätt att främja alla elevers skolgång och rätt till utveckling. En 
bok som tar upp det är makarna Birgitta och Roger Ellmins bok Portfolio – att stödja 
lärandet i en skola för alla25. De skriver att en av pedagogernas viktigaste uppgifter är 
                                                 
24 Heath, M. (2002). Electronics portfolios for Reflective Self-Assessment. Teacher Librarian; Oct 2002; 30, 1; 

ProQuest Education Journals pg. 19.   

25  Ellmin, B & R. (2005). Portfolio – att stödja lärandet i en skola för alla. Kristianstad. Ekelunds Förlag AB. 
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att finna olika vägar för lärande och att skapa en lärmiljö som uppfattas positivt, även 
om det verkar svårt och motigt. Det viktigaste är att eleven blir positivt bekräftad samt 
att varje steg i utvecklingen och lärandet lyfts fram. När individen ser att den utvecklas 
stärks självförtroendet och den vågar mer. De skriver i boken att portfolio är ett effektivt 
redskap för alla utifrån de egna förutsättningarna och behoven. Man måste anpassa 
portfolion efter skolform, elevernas ålder, förutsättningar och intressen. Den skall också 
ta hänsyn till att elever kan ha olika grad av funktionshinder och behov av stöd. 

1:5:4 Syftet men portfoliometodiken 

I Ellmins26 bok kan vi även läsa att syftet med portfoliometodiken skall vara att främja 
utvecklingen av ett arbets- och förhållningssätt som kan hjälpa och stödja alla elever i 
att 

- Lättare förstå skolans mål – se helheter 
- Lättare sätta upp egna delmål 
- Lättare komma ihåg vad de lärt sig 
- Lättare förstå hur de lär sig 
- Bli bättre på att lära – själva och tillsammans med andra 
- Bli bättre på att använda det de lärt sig 
- Bli bättre på att tänka och reflektera kring sitt lärande 
- Bli bättre på att skriva och tala om sig själva och sitt lärande.  

 
Men materialet till en portfolio kan även samlas med hjälp av datorer. Fördelen med 
detta är att materialet lätt går att omforma och flytta och tar liten plats. En bok som tar 
upp detta är Portföljmetodikens möjligheter i förskolan och skolan27. Kanske kan vi 
förvänta oss att datoriserade portfolio blir allt vanligare. 
 
En annan bok som behandlar portfoliometodiken är Portfoliometoden – 
undervisningsstrategi och utvärderingsinstrument28. I denna kan läsas att författaren 
anser att denna metod gynnar optimal inlärning. Den främjar många egenskaper, till 
exempel elevernas aktivitet, delaktighet, eget ansvarstagande, metakognitiva utveckling 
o s v. Då eleverna får vara delaktiga i uppsättandet av delmål ökar möjligheterna att få 
uppleva framsteg menar Taube. 

                                                 
26 Ellmin, B & R. (2005). Portfolio – att stödja lärandet i en skola för alla. Kristianstad. Ekelunds Förlag AB. 

27 Bern, K. Frööjd, D. Torén, B. (2001). Portfoliometodikens möjligheter i förskolan och skolan. Värnamo. 

Ekelunds förlag AB. 

28 Taube, K. (2000). Portfoliometoden – undervisningsinstrument och utvärderingsinstrument. Växjö. Förlagshuset 

Gothia. 
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2 Metoder och material 
För att söka svar på våra frågeställningar kring elevportfolio och lärarnas syfte med 
detta arbetssätt har vi valt att utföra en litteraturundersökning, en intervjustudie samt en 
portfolioundersökning.  
 
Vi har genomfört en litteraturstudie, där vi läst, bearbetat och analyserat för ämnet 
relevant litteratur. Därefter genomfördes fyra kvalitativa intervjuer med fyra lärare som 
arbetar i olika åldrar mellan förskolan och årskurs nio. Detta gjordes för att skapa en 
helhetsbild av hur portfolioarbetet praktiseras ute i skolorna. Vi har sedan transkriberat, 
bearbetat och till sist analyserat dessa intervjuer. Vi har även undersökt två olika 
portfolio för att skapa en bild av hur dessa kan se ut.  

2:1 Val av metoder 
Tidigare i arbetet genomfördes en litteraturundersökning där det finns presentat vad 
olika författare har skrivit om portfolions innehåll, en skola för alla och syftet med 
portfoliometodiken. Resultatet av vår litteraturundersökning redovisas ovan i kapitel 
1:4. För att söka svar på frågeställningen om vilket syfte pedagoger har att arbeta med 
elevportfolio som pedagogiskt verktyg har vi bland annat genomfört en kvalitativ 
forskningsstudie. I denna studie intervjuades fyra pedagoger som arbetar från förskolan 
till årskurs nio. Kvale29 skriver att den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå 
världen ur den intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, 
frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna. De intervjuer som 
genomfördes var halvstrukturerade, det vill säga varken ett öppet samtal eller ett strängt 
strukturerat samtal. Slutligen undersöktes två olika typer av elevportfolio vilka 
beskrivits. Detta för att söka svar på hur man kan arbeta med portfoliometodiken i 
skolan. 

2:2 Urval  
De fyra pedagoger som intervjuats valdes ut efter tips och förslag från lärare och vänner 
om personer som arbetade med elevportfolio. I början av arbetet med denna studie 
trodde vi att det skulle bli lätt att hitta pedagoger att intervjua. Men så blev inte fallet. 
Pedagoger från olika skolor som tidigare berättat för oss att de arbetade med denna 
metodik hade slutat med det, eller i vissa fall inte ens börjat. Andra pedagoger var inte 
intresserade av att ställa upp på intervjuer då vi inte varit vfu:placerade, det vill säga 
utfört någon verksamhetsförlagd utbildning, på den aktuella skolan. Vi har även förstått 
att pedagogerna haft mycket att göra med utvecklingssamtal och dylikt, att de därför 
inte haft tid att ställa upp på intervjuer.  
 

                                                 
29 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. 
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Eftersom det var svårt att få tag på pedagoger som var villiga att medverka i studien 
kontaktades vänner och lärare på Lhs för att söka tips om pedagoger att kontakta. Vi 
fick på så sätt tag på fyra pedagoger som arbetar med elever mellan förskolan och nian i 
fyra olika kommuner som genom intervjuer medverkade i studien. Av dessa 
intervjupersoner är tre utbildade lärare och en utbildad barnskötare. Alla dessa benämns 
i arbetet som pedagoger. Vi har även valt att undersöka två olika portfolio. Den ena 
vilken arbetas med i förskolan och utgörs av en pärm. Den andra var en digital portfolio 
vilken arbetas med i grundskolans senare år. Litteraturen som undersökts och refererats 
till är litteratur vi funnit på olika bibliotek eller bokhandlar. Urvalet är enbart gjort efter 
vad vi ansett relevant för undersökningen.  

2:2:1 Intervjuundersökning 

Lärarna har valts ut genom ett subjektivt urval. Undheim30 beskriver att ett subjektivt 
urval sker när forskarna själva avgör vem eller vilka som skall ingå i undersökningen.  

2:3 Intervjuer 
2:3:1 Undersökningsgrupp 

I denna intervjustudie har vi använt oss av fyra pedagoger i olika skolor och kommuner 
vilka arbetar med olika åldrar, från förskola till årskurs nio. 
 I studien kommer dessa att nämnas som A1, A2, A3 och A4 allt efter den ordning som 
intervjuerna genomfördes. Dessa personer har vi fått kontakt med via rundringning till 
olika skolor, efter olika tips men även genom vår handledare i denna kurs. Vi har även 
via e- mail kontaktat olika personer för att försöka hitta intervjupersoner. 

 

Här ges en kort beskrivning av intervjupersonerna: 

• A 1 har varit verksam språklärare i åk 6-9 i tio år. Hon har sedan sin utbildning 
arbetat på samma skola hela tiden. Skolan ligger några mil norr om Stockholm. 

• A 2 har varit verksam barnskötare i 15 år. Hon har tidigare arbetat som 
dagbarnvårdare och arbetar nu på en syskonavdelning där barnen är tre till fem år. 
Förskolan ligger norr om Stockholm. 

• A 3 har varit verksam lärare i 26 år. Han arbetar nu som matematik och no-lärare i 
årskurs 7-9 men har tidigare arbetat som gymnasielärare. Skolan ligger några mil 
norr om Stockholm. 

• A 4 har varit verksam lärare i 36 år. Hon arbetar nu i årskurs 5 och 6 och har hela 
tiden arbetat mot grundskolans tidigare årskurser. Skolan ligger några mil söder om 
Stockholm. 

                                                 
30 Undheim, J.O. (1998) Statistik från ord till formel. Lund. Studentlitteratur. 
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2:3:2 Intervjufrågor 

Nedan visas vilka intervjufrågor som använts vid intervjuerna med de fyra pedagogerna. 
Vi har valt att genomföra halvstrukturerade intervjuer med mestadels öppna frågor. 
Detta med förhoppning om att öppna frågor ger utförligare svar än slutna frågor. Vi har 
även med några slutna frågor där endast raka svar sökts. När vi arbetade med 
frågeställningarna var vår avsikt att ställa sådana frågor som kunde ge oss svar på de 
frågeställningar som presenterats i början av detta arbete samt som speglade syftet med 
denna undersökning. De frågor vi ställde pedagogerna är följande: 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
2. Vad fick dig att börja arbeta med elevportfolio? 
3. Hur länge har du arbetat med portfoliometoden? 
4. Hur arbetar du och eleverna med portfolio i klassrummet? 
5. Vad har du för syfte och mål med detta arbete? 
6. På vilket sätt anser du att resultatet överrensstämmer med ditt syfte? 
7. Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med denna arbetsform? 
8. Hur anser du att portfolioarbetet bidrar till elevernas kunskapsutveckling? 
9. Hur anser du att portfolioarbetet bidrar till elevernas personliga utveckling? 

2:3:3 Genomförande av intervjuer 
Innan genomförandet av intervjuerna diskuterades och förbereddes intervjufrågorna 
noggrant. Kvale31 skriver att det betyder mycket för utgången av intervjun om forskaren 
är förberedd. I boken Den kvalitativa forskningsintervjun kan man läsa:  

 

”En väsentlig del av undersökningen bör ha ägt rum innan bandspelaren sätts på i den faktiska 

intervjusituationen. Nyckelfrågorna inför intervjun gäller vad, varför och hur: vad – att skaffa sig 

en förkunskap om ämnet för undersökningen; varför – att formulera ett klart syfte med intervjun; 

och hur – att känna till olika intervjutekniker och besluta om vilken som är lämplig i just denna 

undersökning.”32  

 
Innan intervjuerna genomfördes läste vi mycket litteratur om ämnet. Men även en stor 
del av förarbetet till denna studie gjordes innan. Syfte och mål med undersökningen var 
formulerade och tillvägagångssättet i intervjusituationen var genomdiskuterat och 
bestämt. Den intervjuform som valdes var halvstrukturerade intervjuer. Detta för att 
halvstrukturerade intervjuer ger möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas 
form och ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och berättelsen från den 
intervjuade. Vi valde även att ha många öppna frågor med en förhoppning att dessa 
skulle ge oss mer information än slutna frågor. Intervjuerna genomfördes på respektive 
intervjupersons arbetsplats. Vi satt ofta i ett avskilt rum för att inte behöva bli störda, 
även om de vid ett flertal tillfällen kom in elever eller annan personal. Intervjuerna tog 
mellan trettio och sextio minuter att genomföra. Vi var båda medverkande vid alla 
intervjuer, men bestämde innan vem som skulle vara samtalsledare. Alla intervjuer 
                                                 
31 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. 

32 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur. Sid. 119. 
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dokumenterades med ljudupptagning från Mp3 eller mobiltelefon. Den av oss som inte 
var samtalsledare dokumenterade även skriftligt under intervjun, som en back up om 
något skulle bli fel med ljudinspelningarna. Efter intervjuerna har inspelningarna 
transkriberats. 

2:3:4 Bearbetning av intervjuerna 

Bearbetningen och analysen av intervjuerna har genomförts med utgångspunkt i den 
fenomenografiska metoden. Syftet med en fenomenografisk analys riktas mot hur 
fenomen i omvärlden uppfattas av människor. Den fenomenografiska analysen av 
intervjuer sker ofta i följande fyra steg: 

1. bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck 
2. uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna 
3. kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier samt 
4. studera den underliggande strukturen i kategorisystemet.33  

Anledningen till att vi valde denna analysform var bland annat för se pedagogernas 
syfte med portfoliometodiken. Fenomenografin har fokus på att studera uppfattningar 
och då vi undersökt pedagogers uppfattningar om portfoliometodiken och syftet med 
detta, valdes detta vetenskapliga förhållningssätt. Vi har alltså i denna uppsats, med 
utgångspunkt från ett fenomenografiskt förhållningssätt, sett hur ett fenomen uppfattas 
av människor, med andra ord hur portfoliometodiken uppfattas av pedagogerna i skola 
och förskola. Utifrån samma förhållningssätt har materialet sedan analyserats. 
Samma vecka som samtalen genomfördes började vi att transkribera intervjuerna. 
Samtalen lyssnades igenom i sin helhet innan själva transkriberingen började. Till stora 
delar är samtalen nedskrivna med respondenternas egna ord. Vår målsättning har varit 
att utskriften ska ligga så nära det ursprungliga talet som möjligt. Vi har dock redigerat 
bort onödiga felsägningar. De intervjuade lärarna har getts möjlighet att läsa igenom 
intervjusvaren för att själva få vara med och korrigera utskrifterna. Vi har tillsammans 
bearbetat och sammanställt textmaterialet från intervjuerna. Därefter studerades 
samband och olikheter mellan de fyra lärarna. Dessa har sedan kategoriserats i 
underrubriker. Det är viktigt att se hela sammanhanget runt samtalet och inte tro att 
samtalet avslöjar mer än vad det egentligen gör. Resultatet av intervjuerna påverkas av 
vad lärarna valt att lyfta fram i samtalet och vad som kan antas vara rimligt att tycka i en 
viss situation.  

2:4 Tillförlitlighet 
Det är en begränsad undersökning som genomförts och därför har det inte funnits någon 
möjlighet att generalisera resultatet. Inte heller kan vi helt bortse från våra egna 
tolkningar eller att vi inte varit med och påverkat intervjusvararen under intervjun. 

                                                 
33 Patel, R. & Davidsson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 

undersökning. Lund. Studentlitteratur. 
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2:5 Etiska aspekter 
Innan intervjuerna informerades pedagogerna om syftet med dessa. De upplystes även 
om att deras identitet skyddas samt att vi i texten använder oss av fingerade namn. 
Skolorna där pedagogerna arbetar har inte heller att namngivits. Intervjupersonerna har 
blivit upplysa om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Efter textmaterialets 
färdigskrivande har deltagarna givits möjlighet att läsa igenom materialet för att komma 
med synpunkter, ändringar eller förtydliganden.   
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3 Resultat  
Nedan redovisas resultaten i den intervjustudie samt portfolioundersökning som 
genomfört. I kapitel 1:4 finns resultatet i litteraturundersökningen redovisade. 

3:1 Intervjuer 
Vi har här presenterat hur de fyra pedagoger som medverkade i intervjustudien 
besvarade våra frågor. Vi presenterar frågorna var och en för sig för att sedan redovisa 
hur varje pedagog besvarat respektive fråga. Pedagogerna kommer som tidigare nämnts 
benämnas A:1, A:2, A:3 samt A:4. 
 
 
1. Hur länge har du arbetat som lärare? 
A:1 I 10 år och i årskurs 6, 7, 8 och 9. 
 
A:2 Jag är barnskötare, jag har varit dagmamma sedan -83, sedan på förskola (dagis) i 7 
år. 
 
A:3 Jag har arbetat som lärare sedan 1981 så det blir 26 år, och jag arbetar med elever i 
årskurs 7-9. Tidigare har jag arbetat även i gymnasiet. 
 
A:4 Jag gick ut lärarhögskolan 1971 i Uppsala. Sen har jag har varit hemma och fött 
barn och så men i det stora hela har jag arbetat som lärare sen dess. 
 
 
2. Vad fick dig att börja arbeta med elevportfolio? 
 A:1 Det var nog egentligen den sista pusselbiten som föll på plats i vårt arbete här på 
skolan. Vi hade arbetat med IUP (individuella utvecklingsplaner) tidigare och med 
kursplaner och kände att vi behövde utveckla vårt arbete, vi tyckte att det var något som 
fattades. Tidigare sparade jag elevarbetet för att eleverna skulle se sin egen utveckling 
och för att de skulle se var de ligger och hur de kan utvecklas vidare. Sedan två år 
tillbaks så har vi skrivit på arbetena för att eleverna skall få veta hur de skall kunna nå 
en högre nivå.  
 
A:2 Jag och en kollega arbetade tidigare på så sätt att vi samlade saker/ papper i ett 
kuvert till barnen, det kunde vara intervjuer som de gör när de börjar här, saker ur 
åldersindelade klubbar och så vidare. Men vi visste inte att det hette portfolio då. Så fick 
de med sig detta hem när de slutade hos oss. Vi i kommunen fick sedan gå en kurs om 
portfolio där grunden var boken ” Portfolio i förskolan – att komma igång”. Så 
skillnaden är nu att vi har rubriksättningar. 
 
A:3 För att synliggöra och tydliggöra elevens eget lärande så var portfolio ett led i detta 
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arbete. Vår profil är ju Dataverktyg, så detta med portfolion var ett led i utvecklandet av 
reflektionsdelen/ läroprocessen hos eleverna vilket vi kände att vi var tvungna att  
utveckla. Så började vi läsa om portfolio och skrev ett manifest som ligger ute på vår  
hemsida. 
 
A:4 Som lärare reflekterar man hela tiden över inlärningssituationen och ifall eleverna 
verkligen kan, och kan använda den nya kunskapen. Det började så att jag arbetade med 
en årskurs fem kring volym, med decilitermått, kryddmått, liter o.s.v. Och i det arbetet 
så utvecklades detta med elevportfolio. Jag började att reflektera kring vad eleverna 
tillgodogjorde sig under mina lektioner. Och då jag undersökte detta så visade det sig att 
av 25 elever var det endast 5 st som kunde det jag själv tyckte att jag lärt ut. Jag frågade 
mig då varför endast fem, och vad har då de fem gjort som inte de andra gjorde. Det 
visade sig att de fem eleverna arbetat i grupp och diskuterat kring problemet, de pratade 
matte och skrev ner sina reflektioner. Jag frågade sedan alla elever vad de måste kunna, 
vad deras ansvar var och vad mitt ansvar som lärare var. Vi kom fram till att det var bra 
att reflektera med en penna i handen. Sen kom vi också överens om att det är bra att ha 
ett mål, vart arbetet skall leda. Något mer som var viktigt var varför. Sen frågade jag 
eleverna hur de själva ville arbeta. När de sedan var klara med ett arbete och en 
problemlösning kom de till mig och sa att ”nu kan jag det här” då frågade jag dem Hur 
vet du det? Det gjorde att eleverna var tvungna att reflektera med penna och papper, 
alltså att skriva ner hur de kommit fram till detta svar. Sen i nästkommande arbeten och 
i andra ämnen ville eleverna fortsätta med det här sättet att arbeta. Jag började då titta på 
nätet och se ifall det fanns andra skolor i andra länder som arbetade på det här sättet, 
och i den vevan dök ordet portfolio upp. Så på så sätt började utformandet av 
portfolioarbetet. 
 
 
3. Hur länge har du arbetat med portfoliometoden? 
A:1 Sen i höstas har vi arbetat vi på det här sättet. Men har utvecklat detta under hela 
tiden som jag arbetat här. 
 
A:2 Sedan ungefär två år tillbaka då vi fick gå en kurs i kommunen om just portfolio. 
 
A:3 Den här digitala portfolion har vi jobbat med, ja det är det 3:e året. Vi har inte 
arbetat med pappersportfolio i detta arbetslaget. Men jag har arbetet med portfolio i ca 
4-5 år sammanlagt. 
 
A:4  Sedan 1992 
     
 
4. Hur arbetar du och eleverna med portfolio i klassrummet? 
A:1 Vissa arbeten, speciellt utvalda större arbeten hamnar där. Ibland rekommenderas 
de av läraren och ibland så väljer eleven själv det de vill ha in, det kan till exempel vara 
något de är extra stolta över. Det behöver inte vara det som gått bra utan kan också vara 
det som gått mindre bra. För att de skall veta vad som skall ingå i portföljen så sätter vi 
upp ett blädderblock i klassrummet så eleven vet vad som skall in i portföljen under 
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denna termin. Ett större arbete men fler om man orkar, vi prövar oss fram. I matte 
kanske det kan vara en diagnos, vi använder kursplanerna så gott det går för att få in det 
som eleverna skall ha tillgodogjort sig. Första versionen av ett arbete skall in samt den 
slutliga versionen där de fått chansen att rätta till felen, allt för att se processen. På 
arbetena så skriver vi lärare kommentarer, bra saker på ena sidan, och på andra sidan 
vad de bör utveckla till nästa gång. Hur duktiga de än är så skall det finnas saker som de 
skall kunna utveckla. Två veckor innan utvecklingssamtal så utvärderar eleverna sitt 
eget arbete i samtliga ämnen, de skriver också vad de vill utveckla och går sedan runt 
till de olika lärarna för en kommentar. Sedan håller eleverna i sitt eget 
utvecklingssamtal med sina föräldrar. 
 
A:2 Nu har vi en pärm med rubriksättningar, vi samlar först och främst självporträtt, 
vilket vi tycker är väldigt viktigt, de får sätta sig framför en spegel och rita av sig. Och 
så får de garn och titta vilken färg de har på ögon, hår. Det är de första vi sätter in under 
JAG, men händer, fötter, längden kan också komma in under den rubriken. För varje ny 
termin som kommer byter vi namnskyltar, dessa sätts också in under jaget. Intervjuerna 
vi gör under föräldrasamtalet sätts in under JAG TYCKER, eftersom man då får med 
barnens åsikter. 
Under rubriken FAMILJEN OCH KOMPISAR kan det vara familjen, föräldrar, syskon, 
husdjur o.s.v. Under rubriken JAG KAN väljer barnen själva vad som skall in, det kan 
vara fina teckningar och så. Portfolion åker sedan med barnet till de olika avdelningarna 
inom förskolan. Och till förskoleklass följer en teckning samt självporträtt med. Allt 
annat får barnet ta hem. 
 
A:3 I slutet av varje kursavsnitt tar jag och eleverna fram portfolion. Den finns i 2 
varianter. Dels så spar eleverna allt i en arbetsportfolio och sen i samband i 
utvecklingssamtalet gör eleverna ett ”letter”, en visningsportfolio. I den väljer eleverna 
själva vad som skall in och sedan på utvecklingssamtalet så berättar eleverna själva för 
föräldrarna om sin portfolio och jag sticker in lite för att de skall få se sin egen 
utveckling. De har en portfolio för varje årskurs i sjuan, åttan och nian. Alla ämnen 
behöver inte vara med i denna portfolio, idrotten till exempel är inte med men kommer 
att göra det framöver. Eleverna har också en egen Ipod som ingår i ett projekt jag är 
med i, jag filmar mina egna lektioner för att eleverna skall kunna tanka ner och gå 
tillbaka och se lektionerna igen och igen, dessa läggs ut på hemsidan. 
Om mig själv, från 7:an, 8:an och 9:an, kul att gå tillbaka och titta hur man  gjorde året 
tidigare och så. Sen följer ämnesmappar och temamapp, där de sätter in sina 
grupparbeten de gjort i temaarbetena. 
 
A:4 Vi skriver upp målen och knyter arbetet till läroplanen och målen. Vi lever med 
portfolion i klassrummet och när ett mål är uppfyllt så sätts det in i portfolion. Det här 
arbetet gör att eleverna får en inre tillfredställelse och att det blir lugnt i klassrummet. 
Dom vet vad de skall göra.  
 
 
5. Vad har du för syfte och mål med detta arbete? 
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A:1 Vi arbetar med kursplaner och strävansmål och syftet och målet är att eleverna skall 
känna sig familjära med detta. Det är också att eleverna får veta vad de bör utveckla, 
vad de är bra på och bör träna mer på, men också att de skall känna ett ansvar över sitt 
eget arbete. Men målet är också att de skall kunna planera sin egen svenska i årskurs 7, 
8, 9, o.s.v. Men det kan också vara att en elev behöver få lite mer läsglädje. Syftet och 
målet är även att eleverna själva skall hålla i sitt eget utvecklingssamtal. 
 
A:2 Syftet är att ta fram barnens bästa sida, att de ser att de kan, målet är nog det 
samma. Att stärka barnets självkänsla och hjälpa barnen att spara sitt material. 
 
A:3 Att tydliggöra elevens eget lärande och få dem att reflektera kring sitt eget lärande 
och hitta sin egen lärstil och se läroprocessen. 
 
A:4 Lära elever att lära sig. Varför och hur jag tar mig dit. Samt reflektera över sitt eget 
lärandet. Eleverna skall kunna sätta upp mätbara mål över tid samt reflektera över var 
de lärt sig och vad se måste träna mer på. 
 
 
6. På vilket sätt anser du att resultatet överrensstämmer med ditt syfte? 
A:1 De ser sitt eget mål, vad de bör träna på o.s.v. med hjälp av portfolion. Med hjälp 
och stöd av läraren kan eleven se själv vad denne bör arbeta mer med. De planerar sitt 
arbete själv och håller i sina egna utvecklingssamtal. Så jag anser att resultatet och 
syftet uppnås med hjälp av portfolion. 
 
A:2 Vi ser ju att barnen tycker att det är roligt och barnen får ju ta ner sin portfolio och 
titta i när de själva känner för det. 
 
A:3 För de elever som har kommit lite längre ser man att eleverna utvecklas bättre. De 
svagare eleverna får de ju lite svårare. 
 
A:4 Det tycker jag att jag ser jättetydligt. Eleverna kan planera och sätta upp sina mål 
och det blir en större kvalitet på de arbeten de gör. De kan också reflektera över sitt eget 
lärande och tycker inte att det är konstigt att man skriver ner sina reflektioner. Det kan 
vara 3-4 sidor ibland. Det är viktigt att även lärare reflekterar över situationen i 
klassrummet och hur man kan göra den bättre för barnen. 
 
7. Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med denna arbetsform? 
A:1 Fördelarna är att man slipper en del tjat under lektionstid då eleverna vet själva vad 
de skall göra. Det är också tydligare vad målet med arbetet är och vad de bör träna på. 
De ser med andra ord sina utvecklingssteg på ett mycket tydligt sätt. 
Det är också så att man får med hela kollegiet och arbetar mer tillsammans på detta sätt. 
Vi tänker och strävar åt samma håll och arbetar ämnesintegrerat och tematiskt. 
Nackdelarna finns för de elever som är svagare och kanske inte klarar ett helt eget 
ansvar. De kanske inte har så mycket i sin portfolio och kan då få det lite jobbigare, men 
det behöver ju inte vara en nackdel. Man ser ju utvecklingen tydligare då också. Det kan 
ju också vara en fördel eftersom också föräldrarna ser vad eleverna gör eller inte gör i 
skolan. 
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A.2 Fördelarna är att vi har jobbat lite med detta förut men vi tycker ju detta med 
färdiga rubriksättningar är bra. Och barnen tycker att det är roligt. 
Nackdelar är ju att det tar tid, så många pedagoger drar sig ju för det. Det är ju ett jätte 
jobb för både barn och pedagoger. Och att det kan kännas jobbigt för pedagogerna då 
det är tidsödande och kanske tar tid från annat. Men jag tycker det känns kul att samla 
barnens teckningar och så. 
 
A:3 Fördelen är för de elever som är mer framåt i sitt eget lärande.  
Nackdelen är för de elever som är svaga, de utvecklas inte lika bra. Dessutom tar det tid 
för mig som pedagog. Jag måste också sitta här i skolan och arbeta eftersom jag inte 
kommer in i elevernas portfolion någon annanstans, jag kan alltså kan inte sitta hemma 
vilket gör det lite osmidigt. Nackdelen kan ju också vara om man enbart fokuserar på 
det individuella och inte får med gruppen, men så gör inte vi. Vi anser att vi får med 
både individuellt och grupp. 
 
A:4 Det blir en skjuts i lärandet. Och när man vet vad målet är så blir det också enklare 
för de svagare eleverna. Här är jag och dit skall jag, det blir enklare att arbeta då. 
Jag ser inga nackdelar. I början var det ju svårt eftersom vi då på den här tiden inte hade 
några mål att diskutera kring. Fördelen är också att de blir väldigt duktiga att skriva och 
planera. Man får ibland höra att elever inte kan reflektera, men det tycker jag verkligen 
att de kan. 
 
 
8. Hur anser du att portfolioarbetet bidrar till elevernas 
kunskapsutveckling? 
A:1 Det är precis som jag sagt innan. Eftersom eleverna lär sig planera och sätta upp 
mål och reflektera så får de lättare att ta till sig kunskaperna. 
 
A:2 Det är ju faktiskt en kunskap för ett barn att sätta in ett papper i pärmen och sortera. 
Så ja, jag tycker det bidrar till kunskap. 
 
A:3 Kanske lite tidigt att säga det nu. Niorna som går ut nu har väldigt höga betyg men 
ifall det beror på portfolioarbetet eller annat det vet vi ju inte.. Men vi tror på det här, att 
det bidrar till utveckling. Om vi inte trodde det så skulle vi inte arbetat på det här viset.  
 
A:4 Medvetenhet, de blir medvetna om vad de kan och inte. Och vad de bör arbeta mer 
med.  
 
 
9. Hur anser du att portfolioarbetet bidrar till elevernas personliga 
utveckling? 
A:1 De lär sig känna ett större ansvar för sitt arbete i skolan vilket säkert gör att de får 
ett bra självförtroende och självkänsla. De håller ju också i sitt eget utvecklingssamtal 
vilket säkert också stärker dem. 
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A.2 Jag tror det. Till exempel om de tittar på en teckning från en tid tillbaka och sen 
jämför den med nuet. Då ser de kanske att  ”oj på den teckningen saknas det eller det”. 
Så nog anser jag att barnets personliga utveckling stärks. 
 
A:3 Det borde ju vara så att självsäkerheten ökar, jo så anser jag att det är. Och 
igångsättningen av skolarbetet går fortare på det här sättet. I dag skulle jag inte gå 
tillbaka och arbeta så som vi gjorde förr. 
 
A:4 Vi har också sociala mål, och ser den sociala utvecklingen. De lär sig ta ansvar och 
blir mer säkra och vågar fråga. 

3:2 Portfolioundersökning 
Vi kommer här att presenter utseendet och innehållet i två olika portfolio vi undersökt. 
Portfolio 1 är en portfolio som arbetas med i förskolan medan portfolio 2 är en digital 
portfolio som arbetas med i årskurs sex till nio. 

3:2:1 Portfolio 1 

Denna portfolio vi valt att undersöka är från en förskola vilken inte finns representerad i 
vår intervjuundersökning. Den är dock exakt av den typen vilken arbetas med i den 
kommunen som representerar förskolan i vår studie. Portfolion utgörs i detta fall av en 
ringpärm. Här kan man se att pedagogerna valt att fotografera mycket och dokumentera 
barnets utveckling genom fotografier, teckningar samt pedagogernas egen text. Flickan 
vilken denna portfolio tillhör har slutar förskolan för att gå vidare till förskoleklass som 
finns inom skolan. Hon har därför fått med sig sin namnskylt som funnits under alla år 
över hängaren i hallen, men även skylten som visat var hennes plats är i samlingsringen.  
 
Den första rubriken är JAG, där pedagogerna skrivit namnet på flickan, när hon är född 
samt satt dit ett fotografi. Alla rubriker i pärmen är inplastade för portfolion skall tåla att 
bläddras i, men även andra saker har pedagogerna valt att plasta in. Tillexempel så 
finner vi här föräldrarnas inplastade brev om flickan då hon började förskolan. 
Pedagogerna har även satt in mycket i plastfickor vilket troligtvis också är till för att 
skydda. Efter föräldrarnas brev så sitter ett brev till flickan från förskolans personal, om 
hennes första dag, vad hon gjorde, vilka hon lekte med och vad hon åt. Sedan följer 
flickans första teckningar samt några fotografier med text om vad som sker på bilden. 
Under denna rubrik finner vi även handavtryck, självporträtt samt alla födelsedagar 
flickan firat på förskolan.  
Rubriken efter är JAG KAN, här sitter ett kort som visar femårsgruppens gymnastik. 
Men även bilder och text då flickan pysslar, leker och sjunger finner vi under denna 
rubrik.  
Därefter följer rubriken VAD VI GÖR. Här ser vi vilka olika utflykter flickan varit med 
på under sin tid på förskolan, till exempel kan vi se att de varit i kyrkan, på teater, på 
olika lekplatser etc. Men även olika teckningar, kort och pyssel som hör till årstider, 
traditioner, olika fester så som våffelfest, inflyttningsfest, halloweenfest och annat de 
gör på dagarna. Här ser vi också förskolans egna traditioner som sång på kullen och 
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förskolans dag. Men även kort på de vardagliga tingen så som matsituationen, lek på 
gården och dylikt finns med under denna rubrik.  
Nästa rubrik är FAMILJ OCH KOMPISAR. Här hittar vi kort och teckningar på både 
flickans egen familj och husdjur, men även precis som rubriken berättar, flickans 
kompisar.  
Vi får under rubriken JAG TYCKER se vad flickan själv tycker om att göra samt vad 
hon själv tycker hon är bra på. Man får även reda på vilken hennes bästa leksak är och 
vad hon är rädd för.  
Sista rubriken är AVSLUTNING. Här ser vi de sommaravslutningar de haft på 
förskolan samt ett avskedsbrev till flickan i vilket vi kan läsa om att avdelningen 
kommer att sakna henne och att de önskar henne lycka till i skolan nu när hon lämnar 
dem. 

3:2:2 Portfolio 2 

Den andra portfolion vi undersökt är en elektronisk elevportfolio för elever i 
grundskolans senare år. På skolans hemsida kan man läsa vad portfolion ska innehålla, 
men även vad syftet med portfolion är för både elever, lärare och föräldrar. Vi kommer 
att börja med att beskriva dessa syften för att sedan förklara vad portfolion ska 
innehålla.  
I det syfte som är uppsatt för eleverna som arbetar med denna portfoliometod står bland 
annat skrivet att eleven ska bli medveten om och kunna reflektera över sin egen 
kunskapsutveckling och kunskapsinhämtning. Eleven ska lära sig att tala om sin egen 
utveckling, bli aktiv och ta ansvar för sitt eget arbete, sätta egna mål och träna på 
planering och struktur. Portfolioarbetet ska även bidra till en ökad nyfikenhet för att lära 
mer, ökad självkänsla och att eleverna litar på sin egen förmåga.    
Om vi sedan läser det syfte som är uppsatt för lärarna står det att läsa att läraren ska få 
möjlighet att skaffa sig en helhetsbild av elevens utveckling, att pedagogerna i 
arbetslaget ska arbeta mot ett gemensamt mål samt att pedagogen ska lära sig om sitt 
eget sätt att undervisa och utveckla detta. Vidare står det att läraren vill ha ett verktyg i 
arbetet mot en samsyn kring eleven och elevens kunskapsutveckling, att läraren lättare 
ska kunna göra kvalitativa bedömningar, att portfolion ska vara ett redskap för tydliga 
och meningsfulla utvecklingssamtal samt att portfolioarbetet ska bidra till att stärka 
elevens självförtroende och skapa nya utmaningar i samarbetet med föräldrarna. 
Syftet för föräldrarna är mer kortfattat än de för eleverna och lärarna. Här står att 
föräldrarna ska få en inblick i vad eleven vill, kan och gör samt att föräldrarna ska få se 
nya sidor hos sitt barn. Även här står det att syftet är att stärka elevens självförtroende 
och skapa nya utmaningar i samarbetet med lärarna. Det sista formulerade syftet är att 
bibehålla föräldrarnas engagemang för skolan och det som händer där. 
Som tidigare nämnts arbetas det på denna skola med digital portfolio. Varje ämne har en 
egen mapp, så kallad ÄMNESMAPP. I denna sätter eleven in arbeten han/hon har 
skrivit eller på annat sätt arbetat med i respektive ämne. Varje ämne har utvecklat ett så 
kallat reflektionsverktyg. Här skriver eleven vad den vet om ämnet innan arbetsområdet, 
vad den har för mål med arbetet, vad och hur den har lärt sig, när den lärde sig bäst, om 
den är nöjd med arbetet samt om det finns något den vill eller kan förbättra. I slutet av 
detta reflektionsverktyg skriver läraren en kommentar. 
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Portfolion innehåller även mappen JAG SJÄLV som har flera underrubriker. Under 
rubriken Vem är jag berättar eleven om sig själv, sina vänner och sin familj. Under Vad 
vill jag beskriver eleven sina kort- respektive långsiktiga mål. Andra rubriker i mappen 
JAG SJÄLV är Mina bästa sätt att lära, Mina resultat och arbetsprover, Min 
uppfattning i olika frågor, Mina intressen och idéer att pröva, Reflektioner kring 
terminen som gått. 
Inför utvecklingssamtalen ska varje elev formulera ett LETTER. Här väljer eleven själv 
ut ett antal arbeten som ska vara med. Dessa arbeten kommer eleven sen att presentera 
under utvecklingssamtalet. När urvalet är gjort ska eleven beskriva uppgiften respektive 
arbete hör till, hur man jobbade med denna uppgift och varför man valt att presentera 
denna. Eleven ska även beskriva vad den lärt sig, vad den vet om sina starka sidor, vad 
den behöver förbättra samt vad den skulle göra annorlunda om den skulle göra om 
arbetet i framtiden.   
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4 Analys 
I analysen har vi att gjort en jämförelse mellan resultaten i vår litteraturundersökning, 
intervjustudie och portfolioundersökning. Vi har tittat på likheter och skillnader i de 
resultat vi fått och ställt dessa i relation till de frågeställningar vi ställde oss i arbetets 
inledning, se ovan kapitel 1. Frågeställningarna vi under arbetets gång sökt svar på är 
följande:  
- Hur arbetar elever och pedagoger med elevportfolio i skolan? 
- Vad har pedagogerna för syfte med att arbeta med elevportfolio? 
- Tar syftet hänsyn till elevernas kunskapsutveckling? 
- Tar syftet hänsyn till elevernas personliga utveckling? 
- Anser pedagogerna att syftet uppnås? 
 
Vi har sedan kategoriserat dessa under tre olika rubriker:  

1. Arbete med elevportfolio 
2. Syfte med elevportfolio 
3. Elevernas personliga- samt kunskapsutveckling. 

4:1 Arbete med elevportfolio. 
I litteraturundersökningen vi genomfört finner vi att de olika författarna är relativt ense 
om hur en portfolio bör vara utformad. De skriver att en portfolio bör vara personligt 
utformad och gärna säga något om individen bakom. Den skall också innehålla 
kunskapsmål och visa hur läroprocessen gått till. Portfolion ska vara något som eleven 
ska vara stolt över och visa vad eleven lärt sig under processens gång. Självklart skall 
även produkten finnas med.  
I de punkter författarna har satt upp som viktiga i urvalet av innehåll som vi redovisat i 
kapitel 1:4:2 kan vi också urskilja skillnader. Bland annat skriver Ackelman34 om vikten 
av överenskommelser, vilket vi tolkar som överenskommelser mellan elev och lärare, 
vilket inte Taube35 nämner. Däremot kan vi se i intervjun med intervjuperson A:1 att 
denna anser att överenskommelsen är en viktig del av portfolioarbetet. Detta genom att 
denne säger att speciellt utvalda arbeten ska hamna i portfolion, och att dessa urval 
ibland rekommenderas av läraren och ibland väljs av eleven själv.   
Samtidigt säger intervjuperson A:1 att läraren i vissa fall själv kan bestämma vad eleven 
ska ha med i sin portfolio. Det kan likaväl vara arbeten som gått mindre bra som arbeten 
som gått bra. Detta motsäger det författarna skriver om att det enbart ska vara arbeten 

                                                 
34 Ackelman, K. (2000) Elevportfolio – ett redskap för egen utveckling. Växjö. Förlagshuset Gothia. 

35 Taube, K. (2000). Portfoliometoden – undervisningsinstrument och utvärderingsinstrument. Växjö. Förlagshuset 

Gothia. 
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som eleven är stolt över som ska finnas representerade. Bland annat skriver Heath36 att 
det inte är klokt att samla allting i portfolion eftersom den slutliga produkten bara ska 
reflektera de bästa bevisen på färdighet och expertis.   
Vi kan se att samtliga pedagoger som ingått i intervjuundersökningen påpekar vikten av 
att arbeta så att eleverna kan följa sin egen utveckling. Detta kan vi även se i den 
portfolioundersökning som genomförts. Som tidigare nämnts påpekar även författarna 
att läroprocessen är viktig att synliggöra.  
Två av pedagogerna berättar hur de arbetar med portfolion för att eleverna ska 
presentera denna för vårdnadshavarna under utvecklingssamtalen.  
En tydlig skillnad vi kan se är att pedagogerna arbetar olika beroende på hur gamla 
barnen är. I skolan är portfolion mer ämnesinriktad än i förskolan, även fast inte alla 
ämnen behöver finnas representerade. I förskolan är det framför allt jaget som 
synliggörs, med detta kan vi i vår portfolioundersökning se att även är viktigt inom 
skolan.   

4:2 Syfte med elevportfolio 
Ellmin37 skriver att syftet med portfoliometodiken skall vara att stödja alla elever i att 
lättare förstå skolans mål och sätta upp egna delmål. Taube38 menar att då eleverna får 
vara delaktiga i uppsättandet av delmål ökar möjligheterna att få uppleva framsteg.  
Detta är något vi även kan se i vår intervju- samt portfolioundersökning då 
intervjuperson A:1 påtalar att eleverna ska känna sig familjära med kursplaner och 
strävansmål. A:4 säger att eleverna skall kunna sätta upp mätbara mål över tid samt 
reflektera över vad de lärt sig och vad de behöver träna mer på. I portfolio 2 som vi 
undersökt står det att ett av syftena för eleverna är att sätta egna mål och träna på 
planering och struktur.   
Ett annat syfte som vi kan finna i alla undersökningar som genomförts är vikten av att 
kunna reflektera över och ta ansvar för sitt eget lärande. Bland annat skriver Ellmin att 
syftet med portfoliometodiken är att stödja alla elever i att bli bättre på att tänka och 
reflektera kring sitt lärande. Även Taube skriver att portfoliometoden främjar många 
egenskaper, bland annat eget ansvarstagande och metakognitiv utveckling. Vidare kan 
vi se att intervjupersonerna A:1, A:2 och A:4 också trycker på vikten av ansvarstagande 
och reflektion. Detta är något som också återkommer i portfolioundersökningen. 
Intervjuperson A:2 säger att syftet bland annat är att stärka barnens självkänsla. Samma 
syfte återfinner vi även i undersökningen av portfolio 2 och det är även något som 
Ellmin påpekar i sin bok Portfolio – att stödja lärandet i en skola för alla39. Däremot 
finner vi inte nyss nämnda syfte hos de övriga intervjupersonerna.   
                                                 
36 Heath, M. (2002). Electronics portfolios for Reflective Self-Assessment. Teacher Librarian; Oct 2002; 30, 1; 

ProQuest Education Journals pg. 19. 

37 Ellmin, B & R. (2005). Portfolio – att stödja lärandet i en skola för alla. Kristianstad. Ekelunds Förlag AB. 

38 Taube, K. (2000). Portfoliometoden – undervisningsinstrument och utvärderingsinstrument. Växjö. Förlagshuset 

Gothia. 

39 Ellmin, B & R. (2005). Portfolio – att stödja lärandet i en skola för alla. Kristianstad. Ekelunds Förlag AB. 
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I portfolio 2 kan vi läsa vad elever, lärare samt föräldrar ska få ut av arbetet med 
portfolio. Om vi istället tittar på intervjuerna och den större delen av 
litteraturundersökningen finner vi endast syften uppsatta för eleverna. Däremot skriver 
Ackelman40 om syftet med portfolio för pedagogen.    

4:3 Elevernas personliga- samt 
kunskapsutveckling 
Makarna Ellmin41 skriver att portfolion kan vara ett sätt att främja alla elevers skolgång 
och rätt till utveckling. De menar att det viktigaste är att eleven blir positivt bekräftad 
samt att man lyfter fram varje steg i utveckling och lärande. Intervjuperson A:1 berättar 
att pedagogerna på skolan sedan två år tillbaka har skrivit på elevernas arbeten för att de 
ska känna till hur de kan ta sig till en högre kunskapsnivå. Även A:3 säger att 
portfolioarbetet är ett sätt att synliggöra och tydliggöra elevens eget lärande. 
Samtliga intervjupersoner anser att portfolioarbetet bidrar till den personliga 
utvecklingen i form av stärkt självkänsla och självförtroende. Bland annat säger A:1 att 
eleverna säkert blir stärkta av att hålla sina egna utvecklingssamtal. Också makarna 
Ellmin42 menar att när man ser att man utvecklas så stärks självförtroendet och man 
vågar mer. I portfolioundersökningen kan vi se att portfolioarbetet ska bidra till en ökad 
nyfikenhet för att lära mer, ökad självkänsla och att eleverna litar på sin egen förmåga.    
Samtliga intervjupersoner menar att portfolioarbetet bidrar till elevernas personliga 
utveckling samt kunskapsutveckling. Bland annat säger A:1 att portfolioarbetet bidrar 
till elevernas kunskapsutveckling på så sätt att när eleverna lär sig planera, sätta upp mål 
och reflektera får de lättare att ta till sig kunskap. För A:2 som arbetar i förskolan ser vi 
en annan typ av kunskapsutveckling. Hon trycker mer på den motoriska utvecklingen 
när hon säger att det är en kunskap för ett barn att sätta in ett papper i en pärm samt att 
sortera dessa. 

                                                 
40 Ackelman, K. (2000) Elevportfolio – ett redskap för egen utveckling. Växjö. Förlagshuset Gothia. 

41 Ellmin, B & R. (2005). Portfolio – att stödja lärandet i en skola för alla. Kristianstad. Ekelunds Förlag AB. 

42 Ellmin, B & R. (2005). Portfolio – att stödja lärandet i en skola för alla. Kristianstad. Ekelunds Förlag AB. 
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5 Diskussion  
I den här delen av uppsatsen har vi satt det vi kommit fram till i analysen i relation till 
bland annat teorier och styrdokument och sedan diskuterat detta. Vi har även diskuterat 
portfolion som pedagogiskt dokument med underlag av det vi funnit under arbetets 
gång. Under arbetet fann vi många intressanta saker, en del som faktiskt försvårade vårt 
arbete i början. Bland annat så fick vi mycket svårt att finna intervjupersoner till vår 
studie. Under basgruppsdagar i vår VFU kommun väcktes vårt intresse för portfolio och 
därmed trodde vi att det arbetades mer med denna arbetsmetod i den aktuella 
kommunen än vi fann att det gjordes. Tyvärr finns det inte tid, om vi ska hålla oss inom 
ramarna för den här undersökningen, att lyfta olika orsaker till detta. I detta kapitel 
lyfter vi istället fram valda delar av de tankar som väckts under arbetsgången. I denna 
del har vi även tillåtit oss att sväva ut och göra våra egna åsikter synliga.  

5:1 Portfolio som pedagogisk dokumentation 
Portfolio som pedagogisk dokumentation främjar elevers lärande samt reflektion av 
bland annat läroprocessen anser de pedagoger vi intervjuat. Att reflektera och diskutera 
sin egen pedagogiska insats ställer höga krav på de inblandade, med andra ord både för 
elever samt pedagoger. Man kan därför fråga sig ifall de pedagoger vilka arbetar med 
portfolio som pedagogiskt verktyg har mer tid för att dokumentera, och var de i så fall 
tar denna tid ifrån. Har man avsatt tid under skoldagen/förskoledagen? Med andra ord 
att dessa pedagoger fått lättnad av sitt övriga arbete för att arbeta med det arbete som 
faktiskt en portfolio kan ta, kanske helst för de mindre barnen i förskolan. Här måste ju 
pedagogerna sköta hela insamlandet av material vilket större barn/elever i skolan kan 
sköta mycket på egen hand. Eller är det så att portfolion faktiskt underlättar på så vis att 
lärarna känner lättnad i undervisningen då eleverna blir självgående och insatta i sitt 
eget lärande. Detta är någon vi också funnit då vi intervjuat pedagoger i skolan. I dessa 
fall blir läraren mer som en coach som stöttar och finns där för eleverna som ett stöd. 
Men visst är arbetet tidskrävande. Makarna Ellmin43 menar att det är ledningens uppgift 
att se till att det finns väl tilltagen och inplanerad tid för utvecklingsarbete och att det 
blir kvalitet och intensitet i genomförandet. De skriver att bristen på tid har varit en 
huvudfråga i portfoliosammanhang och att det är viktigt att ledningen avsätter tid för 
bland annat möjligheter till studiebesök och litteraturstudier, men framförallt samarbete 
och stöd i arbetslaget. Vi har under arbetets gång blivit positiva till att arbeta med 
portfolio som en pedagogisk dokumentation. Men vi skulle gärna se att man på skolor 
och förskolor diskuterar huruvida portfolio är genomförbart i den enskilda skolan eller 
                                                 
43 Ellmin, R. & Ellmin. B. (2003) Att arbeta med portfolio – teorier, förhållningssätt och praktik. Stockholm. 

Förlaghuset Gothia AB. 
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ej, samt att man strävar åt samma håll och integrerar de olika skolämnena för att på så 
sätt få en helhet vilket vi tror gynnar elevernas intresse och kunskapsutveckling. Vi 
menar också att det är viktigt att pedagogerna tänker igenom och diskuterar de 
svårigheter som de troligtvis kommer att möta när de börjar arbeta med 
portfoliometoden. Roger och Birgitta Ellmin44 skriver att arbetet med portfolio inte är 
en enkel och lättköpt metod. De menar bland annat att det är svårt att ändra elevers, 
föräldrars och skolans rotfästa förståelse av undervisning, ansvar, arbetssätt och 
utvärdering. De skriver även att portfoliometodiken kräver en lång och gradvis 
utprövning. Nedärvda vanor, metoder och synpunkter omprövas samtidigt som man 
under processens gång bör hålla entusiasmen uppe, vilket inte alltid är enkelt. Vi som 
genomfört denna studie tror också att det är viktigt att man diskuterar om 
portfolioarbetet verkligen passar alla barn/elever. Och om så inte är fallet, vilka skulle 
missgynnas av detta arbetssätt?  
Litteraturundersökningen visar att de olika författarna är relativt ense om hur en 
portfolio bör vara utformad. Den bör vara personligt utformad och gärna säga något om 
individen bakom. Författarna anser också att den skall innehålla kunskapsmål samt visa 
hur läroprocessen gått till. Portfolion ska vara något som eleven ska vara stolt över och 
visa vad eleven lärt sig under processens gång. Däremot berättade en av lärarna vi 
intervjuat att portfolion på den skola hon arbetade på kunde innehålla även mindre bra 
arbeten som pedagogerna valt ut. Vad vi då funderar över är vilket som är det optimala 
för elever, att enbart se det de kan vara stolta över eller även se de mindre bra arbeten 
eleverna gjort. Vi anser själva att det kan vara bra för eleverna att processkriva, att de 
ser sin egen utveckling och kan jämföra de olika stegen i utvecklingen. Men självklart 
skall även produkten finnas med.  

5:2 Syftet med elevportfolio 
Vi tycker oss kunna se, genom intervjuerna med pedagogerna, att det generellt sett finns 
en tanke till och en vilja att förhålla sig stödjande till eleverna i dess inlärning och 
utveckling. Pedagogerna har alla ett syfte till arbetet med portfolio men de skiljer sig 
också åt. Detta tror vi är en nödvändighet då alla skolor samt elevgrupper ser olika ut 
och därför måste anpassas efter detta. Vi fick alltså en del olika svar på vilka syften 
pedagogerna har med portfolioarbetet. Bland annat så svarade en person att syftet är att 
stärka barnens självkänsla. Vi fann också samma syfte i undersökningen av portfolio 2 
och det är även något som Makarna Ellmin påpekar i sin bok Portfolio – att stödja 
lärandet i en skola för alla45. De skriver bland annat att portfolion kan vara ett sätt att 
främja alla elevers skolgång och rätt till utveckling. De menar att det viktigaste är att 
eleven blir positivt bekräftad samt att man lyfter fram varje steg i utveckling och 
lärande. Vi anser det mycket viktigt för elevers utveckling, både kunskaps- och 
personliga utvecklingen att elever får en bra självkänsla och självförtroende för att våga 

                                                 
44 Ellmin, R. & Ellmin. B. (2003) Att arbeta med portfolio – teorier, förhållningssätt och praktik. Stockholm. 

Förlaghuset Gothia AB. 
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och kunna komma vidare i sitt skolarbete. Men också för att lära sig ta ansvar över sitt 
eget lärande.  
En intervjuperson svarade på frågan om vilket syfte de har med portfolioarbetet att 
eleverna skall känna till hur de ska kunna ta sig till en högre kunskapsnivå. Pedagogerna 
har därför lämnat kommentarer på elevernas arbeten. Detta tror vi är mycket bra då alla 
elever oavsett var de ligger i utvecklingen kan och skall kunna utvecklas till en högre 
nivå. Men även de andra intervjupersonerna svarar att portfolioarbetet är ett sätt att 
synliggöra och tydliggöra elevens eget lärande. Samtliga intervjupersoner anser att 
portfolioarbetet bidrar till den personliga utvecklingen i form av stärkt självkänsla och 
självförtroende. Bland annat att eleverna säkert blir stärkta av att hålla sina egna 
utvecklingssamtal. Också Ellmin46 menar att när man ser att man utvecklas så stärks 
självförtroendet och man vågar mer. I portfolioundersökningen kan vi också se att 
portfolioarbetet ska bidra till en ökad nyfikenhet för att lära mer, ökad självkänsla och 
att eleverna litar på sin egen förmåga. Vi kan därför summera att samtliga 
intervjupersoner menar att portfolioarbetet bidrar till elevernas personliga utveckling 
samt kunskapsutveckling, vilket vi också tycker oss ha uppfattat efter diskussion och 
intervju med dessa olika pedagoger i både förskola och skola. 
Vi kan också förstå att förskola och skola skiljer sig åt i sina syften och har en annan typ 
av kunskaps- samt personlig utveckling. Förskolan trycker mer på den motoriska biten 
vilket vi anser helt förståligt då de arbetar med små barn. Här kan vi mer se att det är en 
kunskap för ett litet barn att sätta in ett papper i en pärm samt att sortera dessa. Detta 
anser vi också är viktigt för att senare utveckla mer finmotorik och senare kunna klippa 
med en sax, lära sig skriva med mera. Vi tror att det kan underlätta för barnen när de väl 
börjar skolan. 
Vi är dock inte helt säkra på att de intervjuade alltid tagit sina syften ur kursplan samt 
Lpo - 94 och Lpfö98. Detta framkom bland annat inte under intervjun med pedagogen i 
förskolan, även om vi tydligt kan se att deras arbete och syfte med portfolio styrks i 
läroplanen för förskolan. Det kan vara så att läroplanen inte är så förankrad hos 
förskolepersonal i samma utsträckning som inom skolan. Vi anser att det är en väldigt 
viktig del att man kopplar ihop arbetet med portfolio med de mål som man kan läsa i 
styrdokumenten. Vi menar att om man inte har ett bra syfte med portfolion blir heller 
inte portfolion bra och de inblandade ser inget mål med arbetet.  
Vi tror också att man i olika undervisningsformer kan använda sig av portfolio som 
betygsystem. Bland annat kan vi se att pedagoger på högskolan ofta använder sig av 
olika examinationsuppgifter, loggar och andra arbeten, för att på detta vis betygsätta. 
Genom att eleverna en längre tid, exempelvis i några veckor, får arbeta med ett specifikt 
tema och samla detta i en portfolio, så kan detta sedan avslutas med en examination där 
individen får visa upp sina kunskaper. Detta sätt kan vi även se att man redan i 
grundskolans högre åldrar använder sig av, men då används hela terminens arbeten för 
att betygsätta. Vi tycker oss också kunna se ur våra intervjupersoners uttalanden att de 
tänker i denna bana då de samlar elevernas olika arbeten, i antingen en digital portfolio, 
en pärm eller liknande. Vi tror att portfolio kan bidra till att det blir lättare för 
pedagoger att betygsätta då de har elevernas arbeten samlade på ett ställe. Och genom 
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att eleverna också har sina mål, både påbörjade och avslutade arbeten samlade och 
själva kan se sin utveckling så tror vi att detta kan bidra till mycket givande 
betygsdiskussioner för både elever och pedagoger. 

5:3 Portfolio och styrdokumenten 
Makarna Ellmin47 skriver bland annat att portfoliometodiken stödjer elever i att lättare 
förstå skolans mål samt att sätta upp egna delmål. Men även Taube48 skriver att om 
eleverna får vara delaktiga i uppsättandet av delmål så ökar möjligheterna för dem 
uppleva framsteg.  
Vi tror precis som dessa författare att det är viktigt att eleverna får känna sig familjära 
med kursplaner och strävansmål, samt att eleverna skall kunna sätta upp mätbara mål 
över tid samt reflektera över vad de lärt sig och vad de behöver träna mer på. Detta är 
också något som vi funnit i vår portfolioundersökning av portfolio 2. Om inte elever vet 
vilket målet är och varför de måste inhämta en viss kunskap så är de svårt för elever att 
förstå syftet och där igenom kan intresset för undervisningen minska. 
I Lpo -9449 kan vi läsa text vilken vi anser stödjer arbetet med elevportfolio. Bland 
annat i första kapitlet som behandlar frågor om skolans värdegrund och uppdrag där det 
står att den enskilda skolans tydlighet i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är 
förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Men 
även att undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att ta eget ansvar, och att detta 
kan göras genom att låta eleverna delta i planering och utvärdering av den dagliga 
verksamheten. Det här tycker vi styrker arbetet med portfolio samt att portfolio både 
kan vara ett redskap för elever samt lärare. Vi kan också läsa att undervisningsmålen 
ständigt ska prövas, och att resultaten skall följas upp och utvärderas och att nya 
metoder ska prövas och utvecklas. Så varför arbetar inte fler pedagoger med portfolio 
som redskap? Här tror vi att det är viktigt att ett sådant initiativ kommer från skolans 
ledning och att pedagoger får utbildning i form av kurser och studiebesök i skolor som 
arbetar på ett sådant sätt. Skolan måste utvecklas hela tiden och följa med i tiden och 
därför tror vi att det är viktigt att skolor hittar ett redskap där elever själva blir familjära 
med kursplaner och mål. 
Vi kan också i Lpo94 läsa att läraren/pedagogen skall utgå ifrån varje enskild individs 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Men även stärka elevens vilja att lära 
och elevens tillit till den egna förmågan, och organisera och genomföra arbetet. Här tror 
vi att portfolio kan vara en bra metod eller redskap för att uppfylla detta. Vi tror att med 
portfolions hjälp kan eleverna utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt 
stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Vi kan också konstatera att det 
inte någonstans i texten i Lpo -94 och Lpfö98 står skrivet om elevportfolio eller 
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48 Taube, K. (2000). Portfoliometoden – undervisningsinstrument och utvärderingsinstrument. Växjö. Förlagshuset 
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portfoliometodiken. Men däremot tror vi att elevportfolio i undervisningen kan 
underlätta vägen till de mål som finns skrivna i kursplaner.  

5:4 Teoretiska perspektiv och portfolion 
Vi kan tygligt se kopplingar mellan vad teoretiker långt tillbaka i tiden förespråkade och 
portfolioarbetet som arbetas med idag. Vi kommer här nedan diskutera vad tidigare 
forskare skrivit i detta ämne samt diskutera den teoretiska tradition där vi anser att 
portfolion har sitt ursprung.  
Som tidigare förklarats ligger den uppfattning om kunskap, lärande och undervisning 
som kallas konstruktivism till grund för portfoliometodiken. Konstruktivismen utgår 
från att människan lär när den reflekterar kring det som upplevs och därigenom 
konstrueras dess förståelse av den värld den lever i. Kunskapen betraktas som en aktiv 
konstruktionsprocess. När en person kan tillämpa sina kunskaper i nya situationer, har 
denne förstått vad den lärt sig. Detta är också något som vi som skrivit detta arbete tror 
på. Vi menar att man direkt måste få använda sig av sina nyfunna kunskaper för att 
kunskapen skall förstås och vi kan också koppla detta till portfolioarbetet. Dessa tankar 
kan vi också se långt tillbaka i tiden. Bland annat kan vi se att Jean Piaget har influerat 
portfoliometodiken på så sätt att han menar att vi genom att reflektera kring våra 
erfarenheter konstruerar vår förståelse av världen vi lever i. Han anser vidare att 
lärandet kan ses som sökande av mening, vilken kräver förståelse. Vi kan alltså se att 
redan på Piagets tid ansågs reflektionen samt förståelsen av det man skall lära sig som 
viktigt. Även idag är dessa frågor högst aktuella. En fråga man ställer sig är varför inte 
reflektionsdelen är mer utbredd i skolan idag än vad den egentligen är. På många skolor 
vi besökt fattas elevernas förståelse samt motivering då meningen med undervisningen 
saknas eller inte är förankrad hos eleverna. 
Men vi har även sett kopplingar mellan Vygotskij och John Dewey vilka tillhör den 
sociala konstruktivismen och portfoliometodiken. Dewey och hans ”learning by doing” 
har varit en viktig förebild som influerat portfoliometodiken. Han menade att eleverna 
måste få vara delaktiga genom hela processen, från planering till utvärdering. Om 
processen var det viktigaste så menade Dewey att produkten var beviset på att en 
lärprocess förekommit. Här kan vi se att precis som bland annat 
portfolioundersökningen visade på så är processen till produkten viktig. Vi tror att det 
på många skolor just är produkten som ses som det viktiga vilken vi inte kan tycka är 
det optimala i undervisningen. Risken blir då lätt att elever producerar alster i skolan 
vilka de inte ser meningen med samt endast försöker få klara snabbt då de inte ser 
meningen och därmed saknar förståelsen för. Portfoliometodiken har tagit fasta på 
Dewis tankar genom sitt dokumenterande av både lärprocessen samt 
produkten/resultatet.50 

Men även Vygotskijs teorier har influerat portfoliometodiken genom betydelsen av 
social och kulturell kontext (sammanhang) för lärande, samt betydelsen av interaktionen 
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och sambandet mellan tänkande och språk. Och detta är tankar som även vi delar, vi tror 
att eleverna ökar sin förståelse samt att intresset för arbetet i klassrummet ökar om 
elever får lära sig sätta ord på sina tankar om sina egna arbeten och sitt eget lärande. 
Bland annat så har vi genom våra intervjuer förstått att om elever får reflektera över sitt 
arbete med papper och penna, och lär sig sätta ord på sina tankar och frågor angående 
sitt eget lärande så gynnas individens utveckling men självförtroendet stärks. 

Men också Vygotskijs begrepp ”den proximala utvecklingszonen” är helt i linje med 
portfoliometodiken. Man tar fasta på det positiva och bekräftar det man redan vet och 
kan för att komma vidare. Elever kan också vara på gränsen till förståelse och ny 
kunskap men kanske inte själv klarar av att ta steget. Det är alltså här vi anser 
pedagogens roll är, att stötta och ge tips och idéer om hur eleven kommer vidare i sitt 
lärande. Vi tycker oss också se kopplingar mellan de intervjuade inom skolan och dessa 
tankar Vygotskij hade. Lärarens roll är inte längre att mata elever med fakta och 
kunskap, eleven själv skall vara den som tar mest ansvar för sitt eget lärande. 
Personalen roll blir istället att se till att eleverna klarar av detta, och här kan alltså 
portfolion vara ett redskap eller en metod för ändamålet. Vi delar därmed Vygotskij51 
tankar om att det krävs lyhördhet samt stöd från pedagogerna för att eleverna skall 
komma vidare i sin utveckling 

Vi har alltså sett och dragit paralleller mellan olika konstruktivistiska teoretikers tankar 
och portfoliometodiken. Vi kommer nu att beskriva och diskutera vad vi kan se för 
likheter mellan de sociokulturella tankegångarna och portfolioarbetet.   

Forskaren Olga Dysthe52 skriver att en sociokulturell syn på bedömning inriktar sig på 
frågor som gäller kvaliteten på elevernas deltagande i läroaktiviteterna. Hon pekar på 
vikten av att eleverna själva deltar i bedömningsprocessen och att formulerandet av 
bedömningskriterierna är en viktig del av lärandet. Här kan vi alltså se kopplingar 
mellan det vi i funnit i vår analys och portfoliometodiken. Eleverna blir mer inspirerade 
och motiverade att komma vidare i sin utveckling då de själva får vara med att sätta upp 
mål och även ser hur de kommer vidare i utvecklingen. En av de intervjuade sa att de 
skrev på elevernas arbeten för att eleverna själva skall se hur de kan nå en högre nivå. 
Detta gällde alla elever, inte enbart de svagare utan även de elever som redan låg på en 
MVG nivå. Detta är något vi tycker är väldigt viktigt. Det kan annars lätt bli så att om 
man redan ligger på en MVG nivå så har man nått målet och gränsen och har inget mer 
mål. Men på denna skola så skall alltså alla elever kunna nå en högre nivå. Vi tycker 
också att det är viktigt att eleven får vara med och bestämma vilken nivå som denna 
själv anser är rimlig att lägga sig på, på så sätt får eleven vara med att ta eget ansvar 
över sin utbildning. 
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6 Slutord och sammanfattning 

6:1 Slutord 
Då vi summerar vårt arbete kan vi konstatera att de pedagoger vilka vi intervjuat och 
som arbetar med portfolio är engagerade i sina arbeten och strävar framåt samt är måna 
om att eleverna/barnen utvecklas och stimuleras till kunskaper de kommer att ha nytta 
av i framtiden. Det finns också en vilja att sträva efter att alla elever utvecklas efter sina 
egna förutsättningar. Pedagogerna har i undersökningen visat på att portfolio är ett 
redskap för elever, lärare men även för föräldrar i vilket elevens utveckling kan följas 
och summeras. Men även att se hur eleven kan komma vidare i sin utveckling. 
Portfoliometoden kan mycket väl vara framtidens utbildningsform då eleverna får en 
aktiv roll i sitt eget lärande och att de lär sig ta ansvar över sitt eget lärande. Men 
portfoliometoden ger också eleverna ett självförtroende vilket måste ses som en viktig 
del för att de skall våga ifrågasätta sitt lärande och själva se hur de kan komma vidare. 
Men denna metod eller redskap som pedagogerna gärna använder som benämning för 
detta arbetssätt måste anpassas efter den enskilda gruppen och gärna att den arbetas 
fram med eleverna själva genom någon sort överenskommelse. Styrdokumenten styrker 
detta arbetssätt och det är också gynnsamt att integrera de olika skolämnena för att få en 
sorts röd tråd genom elevernas skolarbete. Detta för att de skall kunna få en bättre 
förståelse och stimulans. Avslutningsvis vill vi som skrivit detta arbete gärna trycka på 
vår egen strävan för att utveckla skolan idag till framtidens utbildning helt i samklang 
med samhället i övrigt.  

6:1:1 Vidare forskning 

Då detta är en C-uppsats är tiden för arbetet begränsat. Om vi haft mer tid till denna 
studie hade det varit intressant att även undersöka hur elever och föräldrar upplever 
portfolioarbetet. Det skulle vara intressant om någon studerade eller forskade kring detta 
ämne. Vi skulle också gärna se om det finns någon skillnad på de elever vilka arbetat 
med elevportfolio i sin utbildning och de elever som mer fått en traditionell utbildning 
där läraren är den som bestämmer. Förbättras elevernas studieresultat då de använder 
portfolio som arbetsmetod? 

6:2 Sammanfattning 
I denna studie har vi undersökt vilket syfte pedagoger i förskolan och skolan har att 
arbeta med elevportfolio samt hur detta arbete går till. Vi har även frågat oss om det 
syfte pedagogerna uppger tar hänsyn till elevernas kunskaps- samt personliga 
utveckling. 
Att arbeta efter portfoliometoden är idag ett utbrett arbetssätt i svenska förskolor och 
skolor. Portfoliometoden kommer ursprungligen från USA men har nu spridits till stora 
delar av världen. En elevportfolio kan utgöras av en pärm, mapp, datadiskett, cd-skiva 
eller dylikt. I denna samlas ett urval av elevens arbeten för att bland annat synliggöra 
dennes läroprocess.  
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För att söka svar på våra frågeställningar har vi genomfört en litteraturundersökning där 
vi bearbetat för ämnet relevant litteratur, vi har utfört en kvalitativ intervjustudie där vi 
intervjuat fyra pedagoger som arbetar från förskolan till nian samt genomfört en 
portfolioundersökning där vi granskat två olika elevportföljer. Vi har därefter analyserat 
och diskuterat de resultat vi funnit i de olika undersökningarna.   
Resultaten visar på att det finns många olika sätt att arbeta med elevportfolio. 
Pedagogernas syften med denna arbetsmetod varierar också, även fast mycket går igen i 
de olika intervjuerna. Bland annat har vi i alla de undersökningar vi genomfört funnit att 
ett syfte är att eleverna ska lära sig reflektera över och ta ansvar för sitt eget lärande. 
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