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Abstract 

Anna Jakobsson & Catarina Markus 
 
Lära genom portfolio – men vad? 
– En kvalitativ studie om några elevers lärande med portfolio som redskap och metod  
 
År: 2008                                                                                                                      Antal sidor: 47 

 
I föreliggande studie är huvudsyftet att utveckla kunskap om elevers och pedagogers kvalitativt 
skilda uppfattningar av vilket lärande som elever utvecklar genom arbete med portfolio. I ett 
vidare syfte jämförs skillnader och likheter av uppfattningar. 
Bakgrunden sammanfattar kort vad portfolio kan innebära. Forskning kring reflektion, 
metakognition, värdering och bedömning kopplas som centrala element till portfolioarbetet.  
Studiens teoretiska utgångspunkt är den fenomenografiska forskningsansatsen och som metod 
har använts en halvstrukturerad intervjuform. Undersökningsgruppen innefattar nio elever i år 5- 
6, samt fem pedagoger.  
Resultatet visar på kvalitativa skillnader i uppfattningar av vilket lärande som utvecklas hos 
elever genom portfolioarbete. Detta redovisas i fem kategorier: att lära sig reflektera, att lära sig 
värdera, att lära sig ta ansvar, att lära sig strukturera och personlig utveckling. Skillnader och 
likheter i uppfattningar mellan elever och pedagoger, elever och elever samt pedagoger och 
pedagoger belyses i en avslutande jämförelse i resultatdelen.  
Diskussionen följer upp resultatet och tar i ett vidare perspektiv upp tankar kring bland annat 
reflektion och kunskapsvärdering.  Vidare diskuteras förhållningssätt kontra metod, portfolions 
utformning och tidsaspekt. i förhållande till denna.    
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Inledning 

Intresset inom skolan har de senaste åren skiftat från undervisning till lärande och det talas 
mer om lärande och lärprocesser. Skolan ska möta den unika eleven och enligt 
styrdokumenten fostra ansvarstagande och kritiskt reflekterande elever (Lpo-94; Skolverket 
2002). 
Studier påvisar sambandet mellan graden av metakognition hos elever och deras 
studieresultat. Bland annat nämns elever som har varit svagpresterande och som efter att ha 
fått hjälp med att utveckla sin metakognition har gjort snabba framsteg (Korp 2003).  
Portfolio är ett verktyg för att elever ska utveckla självbedömning och metakognition. Den 
kan vara en mapp med en elevs arbeten jämte kommentarer kring dessa i syfte att 
dokumentera elevens utveckling. Avsikten är att involvera eleven i utvärdering och reflektion 
av det egna arbetet utifrån vissa givna kriterier (Paulson, Paulson & Meyer 1991; Ellmin 
2003). 
Under några års tid har vi, som grundskollärare, på våra hemskolor arbetat med portfolio som 
redskap för ett fördjupat lärande. Vi har liksom, i stort sett alla pedagoger på respektive skola 
i kommunen genomgått fortbildning i portfoliometodiken. Skolorna arbetar dock på lite olika 
sätt och med olika medvetenhet. De har kommit olika långt i sin utveckling av portfolio och i 
utformandet av syften och arbetssätt.  
Portfoliometodiken (Ellmin 2003; Dysthe 2002; Lindström 2004) har satt betydande avtryck i 
den pedagogiska vardagen i Norden, som metod  i reflektions- och utvärderingssammanhang, 
för att uppnå ett bättre lärande. Främst används portfoliometodiken upp till skolår 6. På 
högstadiet och gymnasiet är det däremot vanligare att enbart använda loggbok. En bärande 
tanke med loggboksskrivning är att en elev eller student genom att skriva kommentarer under 
studiernas gång ska bli mer medvetna om inlärningsprocessen – hur tänkande och inlärning 
går till (Blückert 2002). 
Tidigare svensk forskning inom området är sparsamt förekommande. Det finns dock ett fåtal 
studier gjorda kring pedagogers, föräldrars och elevers upplevelser av portfolioarbetet. 
I föreliggande studie synliggörs olika uppfattningar av elevers lärande genom 
portfoliometodiken. Det som skiljer denna studie från tidigare undersökningar, som vi känner 
till, är att vi har använt oss av kvalitativa, halvstrukturerade intervjuer som metod. Fokus har 
riktats mot elevernas egna uppfattningar. En av anledningarna till studien är att vi själva tror 
på metoden, men är samtidigt medvetna om att det finns svårigheter med den. Vi är därför 
intresserade av att ta del av hur andra pedagoger och framförallt elever i år 5-6 uppfattar 
portfolio som medel för lärande.  
I litteratur om portfolio, internationellt och i Sverige, framställs portfolio som något mycket 
positivt. Men att få arbetet att fungera i praktiken är inte alltid så lätt. Studien tar därför också 
upp exempel på olika svårigheter. 
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Bakgrund  

I följande avsnitt ges inledningsvis en definition av begreppet portfolio och därefter redovisas 
ett antal olika syften och modeller.  Vidare ges en redogörelse för de teorier och synsätt som 
har legat till grund för utvecklandet av portfoliometodiken. Vi vill visa på vilken betydelse 
portfolioarbetet eventuellt kan få för lärandet och vad i lärandet som enligt olika förespråkare 
kan utvecklas. Eftersom reflektion och utvecklandet av metakognition anses vara centrala 
element i portfoliometodiken definieras dessa begrepp och dess eventuella betydelse i 
portfolioarbetet för elever, men även för pedagoger. I stycket om Kunskapsbedömning och 
värdering redogör vi för synen på portfoliometodiken som en alternativ värderingsmetod. 
Under stycket Kritik mot portfolio, ifrågasätts dock en portfolios reliabilitet som 
värderingsinstrument.  Avslutningsvis visas på såväl internationell som svensk tidigare 
forskning som kan relateras till portfolio och även tidigare gjorda undersökningar kring 
portfolioarbetet i Sverige.  

Begreppet portfolio  

Portfolios återfinns inom olika yrkesområden och fyller följaktligen olika syften. Detta arbete 
tar upp portfolio inom grundskolans utbildningsområde. Förespråkarnas synsätt på vad 
portfoliometodiken innebär kan skilja sig en hel del ifrån varandra. 
Portfolion ska vara en meningsfull samling elevarbeten som erbjuder tillfälle för elever, lärare 
och föräldrar att få en mer holistisk syn på förändringar i elevens kognitiva förmågor och 
resultat över tid. En portfolio visar inte bara färdiga produkter, utan också vägen dit. 
Ansträngningar, framsteg och attityder går att avläsa. Typiskt är att en portfolio kan ge bilder 
av elevers inlärning och metakognitiva utveckling över en viss tid (Taube 1997; Cizek 1997; 
Moreau & Wretman 2005).  
Genomgående för portfolioarbetet är tankarna kring reflektionens betydelse för utvecklandet 
av lärandet. Gordon & Bonilla-Bowman (1996) beskriver portfolion som ett medel för 
reflektion, utvärdering och egen presentation:  
 

   The portfolio is an assessment device. It is stimulant for, and vehicle of, student and teacher 
reflection. It is an instrument of evaluation and accountability. It is an instrument of self-presentation 
(Gordon & Bonilla-Bowman, 1996, s. 36). 

 

Fisher och King (1995) betonar portfolions betydelse vad gäller värdering och process av 
elevers arbeten i förhållande till mål och bedömningskriterier 

 

Multifaceted assignment that expects more than one type of activity and production                              
for completion and that extends over a period of time […] The product is reviewed according to 
established criteria, sometimes known as a rubric, to determine the level of student performance and 
progress (Fisher and King 1995, s.5). 
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Historik bakom portfoliometodiken 

Portfolio kommer ursprungligen från de visuella konst- och hantverkstraditionerna där man 
samlade urval av sina arbeten för att kunna visa upp (Cunningham 1998; Ellmin 2003; 
Shepard 2000). Varken portfolio eller loggböcker i syfte att dokumentera elevers utveckling 
är några didaktiska nyheter. Det nya är att dessa redskap börjat användas mer systematiskt och 
för fler och andra syften än tidigare (Lindström 2004). Lindström vid lärarhögskolan i 
Stockholm var den förste i Sverige som skrev om portfolio redan 1992. Lindström hade som 
gästforskare i USA lärt känna forsknings- och utvecklingsprojektet Project Zero på Harvard 
Graduate School i Boston. Det övergripande ansvaret för detta projekt hade Howard Gardner. 
Projektet är ett av ursprungen till portfoliofilosofin inom skolan (Moreau och Wretman 
2000a). Forskningsprojekt Zeros forskningsinriktning och uppgift var att förstå och 
intensifiera lärandet, tänkandet och kreativiteten inom olika områden och olika åldrar. Inom 
forskningsprojektet fanns det många delprojekt som alla hade det gemensamma målet att 
utveckla nya metoder för att hjälpa individer, grupper och institutioner att lära på bästa sätt 
(Moreau & Wretman 2000a; Harvard college 2008). I Sverige prövas och vidareutvecklas 
portfolioarbetet på alla nivåer från förskola till gymnasium och även på vissa eftergymnasiala 
utbildningar inom den svenska skolan (Lindström 2006).  

Syften och modeller 

När lärare diskuterar innebörden av portfolio finns det lika många uppfattningar och 
definitioner som deltagare i samtalet. Även bland de svenska förespråkarna för 
portfoliometodiken finns det skillnader i synsätt (personlig kontakt med Moreau 2007-02-18). 
Det är kunskapssynen och undervisningskulturen som råder på en skola som kommer att 
påverka hur portfolion byggs upp just där. Utifrån denna ståndpunkt blir det viktigt att lärare 
får tid att diskutera kunskapssyn och sin syn på lärande. Moreau och Wretman (2000a) hävdar 
att: ”Meningen med portfolio är att skapa ett medium för att kunna kommunicera runt 
lärandet”(s.27).  
En portfolio bör inte vara en samling av saker, den bör vara en övertänkt samling av speciellt 
material som berättar en historia om studentens utveckling över tid. Utan ett klart definierat 
syfte är portfolion bara en samling elevarbeten (Cunningham 1998; Ellmin 2003). Beroende 
av syfte, eller oklart syfte kan det förekomma olika slags portfolios.  Enligt Lindström (2004) 
kan portfolio få funktionen av megaportfolior, gratulationsportfolior, utvecklingsportfolior, 
projekt och processportfolior, examensportfolior och anställningsportfolior1.  
Ellmin (2003) ser portfoliometodiken som två huvudsakliga strategier med olika syften: 
Lärstrategi och utvärderingsstrategi. I ett senare utvecklingsarbete från 2005 benämner 
                                                 
1 Megaportfolion liknar en container som rymmer allt. För mycket material finns samlat utan ett klart syfte eller 
en tänkt mottagare.  
Gratulationsportfolion avser främst att visa upp och visa på elevens framsteg och skulle kunna benämnas ”Mina 
favoriter”. Den har en identitetsskapande funktion och gör eleven medveten om sina egna intressen och starka 
sidor. Den kan med tiden utveckla ett kvalitetsmedvetande om eleven själv står för urvalet och är delaktig. 
Utvecklingsportfolion betonar elevens kunskapsutveckling. Till denna portfolio väljer eleven ut arbeten som 
visar på den egna utvecklingen, under ex. ett läsår, styrda av kriterier som gäller under hela läsåret.  
Projektportfolio eller processportfolio innehåller förutom den färdiga produkten en loggbok över vägen dit. 
Portfolion kan även innehålla lyckade och mindre lyckade förstudier till sina arbeten. Allt samlande styrs utifrån 
syftet med portfolion.  
Examensportfolion ska visa om och hur i förväg fastslagna kurskrav har uppfyllts. 
Anställningsportfolio- och antagningsportfolio som ska peka på vad som kvalificerar en viss person för ett visst 
arbete (Lindström 2004). 
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Ellmin portfoliometodiken också som en kommunikationsstrategi. Taube (1997) har en 
liknande indelning och benämner dessa som arbetssätt respektive utvärdering. 
Som lärstrategi och arbetssätt kan portfolion gynna ett optimalt lärande genom elevaktiva 
arbetssätt, delaktighet, ansvarstagande, reflektion och utvärdering och leda till nya slutsatser 
och målsättningar. Arbetssättet kan på detta vis förändras i riktning mot större delaktighet och 
engagemang från eleverna själva och även föräldrarna (Taube 1997; Ellmin 2003).  
I Sverige har portfolio mest fokuserat på att vara en undervisningsstrategi, medan 
portfoliometodiken i Norge mer fokuserat på att vara en värderingsstrategi (Dysthe 2002). 
För att synliggöra lärande och utveckling ska en portfolio, enligt Skolverket (2002), avse 
såväl process som produkt. Hela arbetsprocessen inom ett specifikt område ska speglas i 
portfolion, från riktlinjer till värderade prestationer och visa var eleverna befinner sig i 
utvecklingen. Den ska vara en framställning som reflekterar lärandet, förevisar en bredd av 
variationer och former och inte bara vara en samling arbeten och arbetsblad (Skolverket 2002; 
Pramling 2006). Den ska återspegla pågående aktiviteter som matchar målen, som är på rätt 
svårighetsnivå och genomförbara. Portfolion ska även uppmuntra elevers reflektion och 
självvärdering. När eleverna är ansvariga, åtminstone delvis, för urvalet av innehåll, blir de 
tvingade att undersöka sina egna arbeten utifrån nya perspektiv (Alleman & Brophy 1997; 
Gordon & Bonilla – Bowman 1996; Cunningham 1998; Ackelman 2000). Innehållet i en 
elevportfolio bör vara strukturerat, daterat och visa vad eleven har lärt sig och förstått genom 
olika typer av reflektioner. Denna datering och självreflektion kan fungera som en 
”inträdesbiljett” till portfolion. Portfolio bör bli en utvecklande dokumentation och inte bara 
ett sätt att dokumentera (Moreau & Wretman 2000a; Taube 1997; Cunningham 1998; 
Ackelman 2000).  
Reflektion, utvärdering och respons är metoder som enligt Moreau & Wretman (2000 b) 
hjälper eleven att bättre och djupare kunna göra sitt tänkande och sin förståelse synlig. Dessa 
tre sätt är några av grundfundamenten inom portfoliokulturen.  
Utvärdering genom portfolio kan få vara ett komplement till andra slags utvärderingar, t.ex. 
prov, tester och betyg. Traditionella utvärderingar saknar kapacitet att visa bredden av en 
elevs prestationsförmåga över tid (Taube 1997; Ellmin 2003; Shepard 2000). Med portfolion 
som utvärderingsinstrument ”bedöms elevens resultat i relation till vissa gemensamt uppsatta 
mål” (Taube 1997, s.17; Cizek 1997). Genom att använda portfolios kan man utvärdera 
prestationer, inlärningsprocesser och även den undervisning som eleven har erhållit. Eleven 
kan genom portfolioarbetet också få träna på och lära sig att samtala kring och använda 
begrepp för att beskriva kvaliteter i t.ex. skrivning och läsning (Alleman & Brophy 1997 ; 
Josefsson 2003). 
Målet med portfolio ska vara att hjälpa eleverna att få syn på motiv och lärprocesser och detta 
kan uppnås genom s.k. konferenser2 (Alleman & Brophy 1997; Shepard 2000; Dysthe 2001). 
Det bör hela tiden finnas ett utvecklingsarbete på gång där pedagoger kan diskutera 
portfoliometodiken, dela med sig av erfarenheter, tips och idéer. Vidare framkommer från 
flera förespråkare och användare att det är nödvändigt att på något sätt få in portfoliotid på 
schemat, för att hinna med enskilda elevsamtal, att ge eleverna stöd, skapa begrepp och prata 
kring sitt lärande (Alleman & Brophy 1999; Ellmin 2003; Shepard 2000; Ackelman 2000). 

                                                 
2 * Konferens - Med konferens menas ett regelbundet återkommande samtalsforum mellan lärare och elev där 
elevarbeten i portfolion diskuteras, framgångar värderas och nya mål sätts. Eleven reflekterar över och förklarar 
sina arbeten och läraren ger feed-back. Även kamrater och föräldrar kan delta i portfoliokonferenser. En 
portfoliokonferens kan också äga rum i en lärargrupp, där man diskuterar elevers arbeten, kunskap och 
värderingsfrågor (Alleman & Brophy, 1997; Phye 1997; Dysthe 2001). 
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För att portfolio ska fungera väl krävs det att den integreras i lärarens förhållningssätt och i de 
väl fungerande arbetsformer som finns. Det måste få ta tid. Ackelman (2000) menar att man 
kan se införandet av portfolio som ett projekt, där det bör finnas en början och ett slut. I 
planerandet av införandet bör man upprätta en tidsplan för införandet där man både skapar 
mål för kort och för lång sikt. 

Teorier bakom portfolio, kunskap och lärande 

I och med att samhället hela tiden förändras, förändras också möjligheterna i lärandet och vad 
som anses vara relevant kunskap. Kroksmark (2003) visar på att många tankar som har stort 
inflytande över vår syn på kunskap och lärande idag har sitt ursprung i historiska resonemang. 
I följande avsnitt presenteras konstruktivismen som en teori, vilken influerat och inspirerat till 
utvecklandet av portfoliometodiken. 

Konstruktivism 

Det konstruktivistiska synsättet som legat till grund för utvecklandet av portfoliometodiken 
(Dysthe 2003; Ellmin 2003) bygger på teorier skapade av Piaget, Bruner, Vygotskij, Dewey 
och Kelly (Ellmin 2003). I Sverige har portfoliometodiken främst grundats på en 
individorienterad pedagogik med rötter i kognitiv konstruktivistisk inlärningsteori (Dysthe 
1996, 2001/2003). Enligt konstruktivisterna konstrueras kunskapen av varje enskild individ. 
Ny kunskap vävs samman med det som individen vet och kan tidigare (Pedagogisk 
uppslagsbok 1996).  
Deweys tankar om ”learning by doing” har haft stort inflytande på portfoliometodiken då han 
menar att eleverna ska vara delaktiga i hela processen, av sitt arbete, från planering till 
utvärdering. Det bör enligt Dewey läggas stor vikt vid själva processen (Ellmin 2003). Piaget 
(1896-1980) menade att människan kan nå kunskap genom konstruktioner. Människan 
konstruerar sin värld och lär sig i en process, den s.k. stadieteorin, utifrån den biologiska 
utvecklingens bestämda ordning. Denna form av kunskapsbildande kallar Marton och Booth 
(2000) för den individuella konstruktionen till skillnad från den socialkonstruktivistiska synen 
på kunskap. Den individuella konstruktivismen betonar den lärandes aktiva roll i inhämtandet 
av kunskap och fokuserar på ”det inre” – kognitionen. 
Social konstruktivism betonar att såväl det enskilda jaget som de samhälleliga strukturerna är 
produkter av mellanmänsklig interaktion, och socialt samspel (Pedagogisk uppslagsbok 1996; 
Dysthe 1996; 2001). Social konstruktivism kan användas som ett paraplybegrepp för ett brett 
spektrum av forskningsinriktningar, som alla betonar det som omger individen: relationer, 
grupper, gemenskaper, situationer, seder och bruk, språk, kultur och samhälle. På engelska 
benämns denna heterogena rörelse för ”situated cognition” och den har sitt ursprung bl.a. i 
sociokulturella teorier och i Vygotskijs teorier (Marton & Booth 2000). Det sociokulturella 
sammanhanget har stor betydelse för individens utveckling och skapande av kognitiva 
färdigheter och kunskaper (Säljö 2000; Pramling 2006). De två synsätten, individuell 
konstruktivism och social konstruktivism är spegelbilder av varandra, då det första synsättet 
fokuserar på ”det inre” och det andra på ”det yttre”. Kunskap om världen uppnås genom en 
kombination av dessa, eftersom människan och världen är integrerade. Samtidigt upplever den 
lärande individen världen, var och en på sitt sätt (Marton & Booth 2000). Portfoliometodiken 
är ett verktyg som används för att utveckla båda det inre tänkandet och det yttre samspelet 
med omgivningen (Dysthe 2001; Ellmin 2003; Shepard 2000).  
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Portfolio och ett medvetet lärande 

 Lärandet är ett komplext och mångfasetterat begrepp som inrymmer flera dimensioner 
(Alerby 2000; Hugo 2007). Den mest grundläggande formen för lärande är att lära sig erfara 
olika fenomen. Detta innebär att samtidigt kunna urskilja och fokusera medvetet på olika 
enheter och aspekter som delar, helheter, syften m.m. Ett bättre erfarande och lärande av ett 
fenomen (ex. ett problem, en text, en princip eller någon annat) kännetecknas av att den 
lärande samtidigt har ett medvetande av fler och fler aspekter av inlärningssituationen. Det 
kan innebära förståelse av textens ord, förståelse av textens innebörd och förståelse för 
fenomenets mening. För att förändra upplevelsen av verkligheten, hur människan ser på och 
upplever olika aspekter, måste de göras till föremål för reflektion. Människan måste fundera 
över tänkbara alternativ och öppna sitt medvetande för att någonting kan vara på ett annat sätt 
än hon tror. Medvetandets struktur förändras hela tiden liksom den erfarna världen. Då en 
människa blir medveten om att någonting är på ett visst sätt blir hon också medveten om att 
något skulle kunna vara på ett annat sätt (Marton & Booth 2000; Marton & Booth 1997). 
Människan måste vara medveten om någonting för att kunna beskriva det. Det krävs inte bara 
ett medvetande, utan ett medvetet medvetande. Detta medvetande verkar vara intimt 
sammanlänkat med språkets utveckling (Marton & Booth 2000). Språket och medvetandet har 
alltså en nyckelroll i lärandet (Vygotskij 1934; Dysthe 1996; 2001) och likaså i 
portfoliometodiken (Dysthe 1996; 2001). 
Inom portfoliometodiken betonas, som nämnts ovan, lärandet som en kognitiv och social 
process över tid (Dysthe 2001). I denna metodik arbetar lärare aktivt med att utveckla en elevs 
förmåga till reflektion och metakognition, enskilt, tillsammans med pedagoger och i grupp 
(Dysthe 2001; 2002; Ellmin 2003; Moreau & Wretman 2000b). 

Portfolio- reflektion och metakognition 

Idag har reflektion tillmätts stor betydelse för lärandeprocessen och den är ett centralt element 
i portfoliometodiken. Forskning visar att elever som lyckas bra i sina studier är de som i hög 
grad reflekterar över sina studier (Myndigheten för skolutveckling 2007). Reflektioner, elever 
emellan, leder till ökad förståelse och ökat lärande (Dysthe 1996; Dysthe 2001). För att den 
inte ska bli ytlig och förfalla till allmänt prat, kräver reflektionen ett gemensamt språk och 
utvecklande av begrepp (Ellmin 2003; Josefsson 2003). Reflektion kräver distans i tid och 
rum och att man tar ett steg tillbaka. Resultatet av reflektionen blir ny förståelse och kan 
också leda till ny handling (Fox 1999; Ellmin 1999; Ellmin 2003). Genom reflektion och 
dokumentation kan man även lära känna sig själv och därmed också förbättra sin sociala 
kompetens (Ackelman 2000). 
Viktiga mål för skolan idag är att forma ansvarstagande och kritiskt reflekterande 
samhällsmedborgare och att kunna se sin egen utveckling och reflektera över den (Lpo 94; 
Skolverket 2002). Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, 
argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att reflektera över erfarenheter och 
kritiskt granska och värdera. Läraren skall tillsammans med eleverna planera och utvärdera 
undervisningen. Dessutom ska eleverna bedöma sina resultat och ställa egen och andras 
bedömning i relation till dem. Eleverna ska förberedas för delaktighet och medansvar för de 
rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.  (Lpo 94). 
Utvecklar man förmågan att reflektera över det egna tänkandet och förmågan att kontrollera 
och styra det egna lärandet och olika tankeprocesser utvecklas metakognitionen, 
medvetenheten om det egna tänkande (Ellmin 2003; Cizek 1999; Dysthe 2001; Fox 1999). 
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Metakognition innebär att individen i varje utvecklingssteg skaffar sig verktyg för att påverka 
sig själv på ett kompetent sätt. Nyckeln till ett effektivt lärande är just att bli medveten om 
sina kognitiva verktyg, olika mentala redskap, som används i vårt lärande (Vygotskij 1934; 
Holm & Winarve 2004; Cizek, 1997). Ett barns metakognitiva kunskaper och färdigheter har 
en avgörande betydelse för förmågan att lära (Pramling 2006).  
Phye (1997) menar också att det kan finna olika djup i kunskap och reflektion. Om ett barns 
åsikter om något läst eller diskuterat innehåller spår av analytiskt tänkande och syntes, är det 
bevis på ett mer avancerat tänkande. Om ett barn däremot säger ”detta är det bästa för att jag 
tycker om det”, så finns det inget bevis för analytiskt tänkande (Phye 1997, s.47). På det sätt 
frågan framställs och på det sätt kravet på svaret läggs fram, återspeglas tankens analytiska 
komplexitet. Kunskapsorganisation och struktur kan värderas från novis till skicklig. Högre 
intellektuella personer utvecklas automatiskt till en mer avancerad nivå än mindre begåvade 
(Cizek 1997). 
Inom portfoliometodiken är reflektionen, som nämnts ovan, ett centralt element. Det är viktigt 
att veta hur man tänker och inte bara vad man tänker. Eleverna måste veta vilka kvalitetskrav 
som måste uppfyllas för att man ska bli framgångsrik. Reflekterandet som medel för att 
analysera lärande och växande bör dokumenteras i elevens portfolio. Reflektion är något svårt 
som behöver tränas (Fox 1999; Skolverket 2002). 
Den egna utvecklingen är en del av lärandet och eftersom denna process är dold för många 
elever måste dessa göras medvetna om sitt lärande (Buckhöj-Lago 2000). Eleverna behöver 
hjälp att se helheter, delar och ställa upp relevanta delmål för att nå kursplanemålen (Buckhöj-
Lago 2000; Marton & Booth 2000). Målen får effekt först när de reflekteras kring (Skolverket 
2002). De elever som har utvecklat förståelse av portfolions funktioner visar, enligt Gordon & 
Bonilla-Bowman (1996), tydligt att de förstår läroplanens mål och målformuleringar bättre 
och kan reflektera över dessa i sitt portfolioarbete. Rätt utformade och i rätt sammanhang 
gjorda utvärderingar skulle kunna leda till att de ultimata målen för lärande utvecklas. Dessa 
mål är förmågan till tänkande och resonerande (Shepard 2000). 
Det finns ett mycket starkt samband mellan utvärdering och utveckling. Det som utvärderas 
utvecklas medan utvecklingen inom de områden som inte utvärderas har en tendens att stanna 
av. Planering, reflektion och utvärdering är grunden för förståelse för hur den egna 
inlärningen fungerar och vilka strategier som leder till framgång (Skolverket 2002; Moreau & 
Wretman 2000b). Enligt Ellmin (2003) är det viktigt att som pedagog stanna upp och 
reflektera över vad det är man gör och varför man gör det. Det handlar om att tänka över det 
klassrumsarbete som fungerar bra och utveckla det vidare, att tydliggöra arbetssätt och 
arbetsformer. Portfolioarbetet främjar, enligt Buckhöj-Lago (2000), lärarnas förmåga att 
reflektera över elevers inlärning. 
Sammanfattningsvis kan konstateras att portfoliometoden enligt sina förespråkare inrymmer 
en potential för utveckling av medvetenhet om sitt eget lärande, sina egna kognitiva verktyg, 
hur man tänker och hur man lär.  

Kunskapsbedömning och värdering 

I följande avsnitt relateras portfolio till kunskapsbedömning av elevers prestationer. Detta 
eftersom portfolio ofta nämns, men även ifrågasätts, som ett av många alternativa sätt att 
värdera individers kunskaper. 
Det har blivit betydligt viktigare att lära eleverna att lära än tidigare då valet av stoff har blivit 
ett allt svårare problem för skolan. Exempel på vad som har lett till dessa problem är 
informationsteknologins spridning, ökade sociala och kulturella spänningar i samhället, samt 
kunskapstillväxten i vetenskapssamhället (Korp 2003; Säljö 2000; Kroksmark 2006). 
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Läroplanerna över hela västvärlden har också under de senaste decennierna gått mot en ökad 
fokusering av djupstrukturell kunskap, kognitiva färdigheter, reflektion, metakognition, etik 
och social kompetens. Fokus har skiftat från undervisning till lärande och läroprocesser 
(Hargreaves 1998; Shepard 2000; Dysthe 2001; Cizek 1997).  
Inom skolan används ordet utvärdering, vilken ”avser en värdering3 av en process gentemot 
ett mål eller ett kriterium” (Pramling 2006, s.124). Dagens mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystem och den kvalitativa kunskapssyn som det bygger på har inneburit en stor 
omställning för skolan, lärare, elever och föräldrar. Myndigheten för skolutveckling (2007) 
uttrycker det som att: ”Det har skett en förskjutning av synen på bedömningens funktion: ifrån 
sorteringsinstrument till motivation och lärande genom djupinlärning, individualisering, 
självförståelse och reflektion”(s.49).   
Portfoliometodiken är en av de alternativa värderingsmetoder som har vuxit fram i försök att 
utveckla kompetenserna ovan (Dysthe 2003; Shepard 2000; Ellmin 2003). Det ändrade 
synsättet har lett till en värderingsform där pedagoger står i centrum. Lärare har blivit alltmer 
involverade i att tänka ut, konstruera, handha och tolka utvärderingar. Att tolka och förmedla 
resultaten, menar Phye (1997), är den svåraste färdigheten. Detta återupplivade intresse för 
värdering har medfört att innovativa värderingsmetoder föreslås och testas på såväl nationell 
som lokal nivå. Portfolios och performance assessments4 som alternativa värderingsmetoder 
har medfört en del förvirring då det tidigare var lättare att visa på prestationer genom olika 
test, eftersom alla vet vad ett test är. Enligt Cizek (1997) råder nu en förvirring om 
värderingarnas syfte, roll och tolkning: ”In the rush to develop more authentic assessments to 
promote alternatives to traditional assessments, and to adapt assessment to the information 
needs of teachers, clarity has been lost” ( s.8). 
Det är viktigt att förstå de olika syftena med olika värderingsinstrument. Pedagogerna måste 
vara klara över syftet med värderingen. Är värderingen ett mätinstrument av lärandet, 
processen eller en redovisning av prestation? Hur utvärderingen utformas inverkar på vad den 
ger, vilken slags kunskap eleven visar (Cizek 1997; Phye 1997). Enligt läroplanen finns det i 
alla ämnen många mål att uppnå och att sträva mot. Skolan ska, i nuläget, göra avstämningar 
genom nationella prov i år 3, 5 och år 9. Däremellan kan skolan kontrollera var eleverna 
befinner sig i sin utveckling genom diagnoser, tester och betyg. Denna kontroll är en yttre 
kontroll, genomförd av lärare. Men för att ett ultimat lärande ska ske krävs det att eleverna 
utvecklar en egen inre kontroll av sitt lärande (Ellmin 2003). Alternativa värderingsformer, 
t.ex. portfolio, performance assessments, uppsatser och projekt, har inte samma syfte som 
traditionella värderingsinstrument. Formella prov, som nationella prov, är medel för att 
standardisera bedömningar av kunnande i förhållande till nationella normer (Cizek 1997). 
Det kan vara en fördel att använda sig av både alternativa värderingsformer och traditionella 
värderingsinstrument, att inte utesluta det ena eller det andra, eftersom de kan komplettera 
varandra och har sin egen specifika funktion (Cizek 1997; Moreau & Wretman 2000b; 
Myndigheten för skolutveckling 2007). Värderandet av kunskap och lärande måste sträcka sig 
längre än att utvärdera ”vad”. Det kräver bevis för procedurer, tillvägagångssätt och strategier, 
alltså ”hur och när”. Bedömningen bör fokusera lärprocessen likaväl som resultaten av 

                                                 
3 Värdering (am. assessment) kan vara på gruppnivå eller individnivå. Den kan vara formell eller informell. Det 
finns otaliga sätt att värdera elevers arbeten på. Formen måste bestämmas av syftet (Cizek 1997; Phye  1997). 

 
4 Performance assessment – Arbetsuppgifter som innebär förberedelser. Uppgifterna har ofta mer än en 
accepterad lösning. Studenten kan exempelvis få som uppgift att skapa en lösning till ett problem för att sedan 
förklara och försvara sin ståndpunkt. Processen involverar förmågan att se orsak och verkan, kunna dra 
slutsatser, kunna experimentera i tanken och kunna lösa problem. Metoden används främst som utvärdering i 
slutet av ett arbetsområde men används ofta för inlärning likaväl som utvärdering (Cizek 1997). 
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lärandet. Om bedömningen ses som en integrerad del av undervisningen måste den både mäta 
och stimulera det lärande som undervisningen syftar till (Korp 2003). 
Uppmärksamheten i utvärderingen bör riktas mot den pedagogiska processen och kräver en 
kontinuerlig observation av läroprocesser, samt en pedagogisk dokumentation. 
Dokumentationen ska synliggöra läroprocessen och tillsammans med olika metoder för 
självvärdering bilda utgångspunkt för gemensam reflektion. Utvärdering kan ha två 
huvudfunktioner/syften: Kontroll eller utveckling. Kontroll behövs för att upprätthålla en viss 
minimikvalitet och utveckling bör leda till att styrkor och svagheter blir synliga, samt att den 
hittar vägar att stärka det starka och undanröja det svaga. (Pramling 2006; Ellmin 1999). 
I portfolioarbetet fokuseras lärprocessen och genom arbetet i responsgrupper hjälper eleverna 
varandra in i den närmaste utvecklingszonen. Detta bygger på en samarbetsprocess där 
eleverna lär sig ge kritisk respons, värdera, genom att blanda det positiva med det negativa. 
Genom diskussioner kring texters innehåll och form, förtydligande av kriterier för en bra text 
utvecklas en begreppsapparat och ett språk som gör det möjligt att kommunicera kring texter, 
vilket höjer kvalitén på samtalen i responsgrupperna, i lärar-elev samtalen och i den egna 
reflektionen. Då elever interagerar skapas möjlighet till eftertanke och omprövning. 
En viktig förutsättning för självvärdering är att eleverna utvecklar förståelse för vad som 
kännetecknar ett arbete av hög kvalitet och vilka brister ett arbete av låg kvalitet kan ha. För 
alla ämnen gäller att eleverna vet och förstår vilka kriterier som ligger till grund för 
bedömning och om de ska kunna bedöma sitt eget sätt att arbeta med ämnet måste de få 
erfarenhet av olika arbetssätt. Det bästa är att låta eleverna vara med och utforma kriterierna. 
Detta kan medföra bättre förståelse, ett ägarförhållande och delaktighet (Dysthe 2001; Moreau 
& Wretman 2000 b; Hall & Burke 2003).  
Bedömningsmatriser (Moreau & Wretman 2005) eller s.k. värderingskriterier (Dysthe & 
Wittek 2003) är mallar för kvalitativ och analytisk värdering, som kan användas vid 
bedömning av progressionen i komplexa elevarbeten. Det bör finnas en balans mellan 
produktkriterier och processkriterier och målen bör konkretiseras, så att eleverna ser vad de 
behöver arbeta med och hur de behöver arbeta (Alleman & Brophy 1997; Dysthe 2001). 
Kriterierna kan synliggöra styrkor såväl som svagheter, kan innehålla respons och råd från 
lärare och kamrater och kan vara bra underlag för IUP (Individuell utvecklingsplan). De kan 
också vara en hjälp för samtal lärare och elev emellan kring vad som gör ett arbete bra och 
vilka krav och förväntningar som finns i undervisningen.  
Sammanfattningsvis kan, utifrån forskning, konstateras att det i samband med ett förändrat 
sätt att se på lärande också har vuxit fram ett behov av nya, alternativa värderingsformer. I 
dagens skola ska utvärdering och värdering ske gentemot mål och kriterier och det är 
lärprocessen som bör vara i fokus. Portfolion skulle kunna vara en alternativ värderingsform, 
som med reflektion i responsgrupperna, kan hjälpa eleverna att ge och ta kritik och därmed ge 
möjlighet till att lära av varandra och möjlighet att utveckla sin egen lärprocess. 

Formativ bedömning 

Begreppet formativ bedömning lanserades av Scriven år 1967, som i samma text menade att 
den formativa bedömningens syfte är att påverka den enskilda elevens beteende i linje med de 
uppsatta undervisningsmålen och korrigera fel (Korp 2003). Scriven (1991) menar att det 
finns två sorters bedömningar/utvärderingar, formativ och summativ bedömning/utvärdering. 
Formativ bedömning är en utvärdering designad för att stödja en process av förbättring och 
den görs normalt av någon, är avsedd för någon, som har möjlighet att förbättra sig. Den 
summativa bedömningen är utvärderingar gjorda för eller av observatörer eller beslutsfattare 
som behöver utvärderingar för att kunna dra slutsatser för annat än för utveckling (Scriven 
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1991). Summativa bedömningar av elever har det gemensamt att de är kopplade till någon 
form av betygsättning eller rangordning av elevers prestationer (Korp 2003). 
Följande formativa syften framstår  som de vanligaste när det gäller bedömning på 
individnivå, d.v.s. av enskilda elever (Korp 2003 s.81): 

- att diagnostisera problem och identifiera elevens behov av hjälp och stöd i lärandet 
- att inventera elevers förkunskaper/förförståelse för att kunna planera undervisningen 
- att hjälpa elever att reflektera över sitt eget lärande och bli varse om sin progression och sina 

svårigheter och behov 
- att vägleda elever i utvecklingen av effektiva inlärnings- och tankestrategier 
- att definiera den aktuella disciplinens kunskap för eleverna, d v s markera diskursens gränser och 

överföra kulturella begrepp och förståelsehorisonter 
- att motivera elever i skolarbetet  
 

All bedömning som hjälper elever att lära och utvecklas är formativ bedömning och 
bedömningen bygger på att inte ge sig förrän man uppnått vissa kunskaper eller lärt sig det 
som undervisningen syftar till. Effektiv blir inte den formativa bedömningen förrän den har 
lett till ett vanemässigt sätt att arbeta på (Perrenoud 1991). 
Ett formativt bedömningssätt förutsätter respons, ett nära samspel mellan lärare och elev. 
Eleverna får respons, bekräftelse och återkoppling, både från lärare och andra elever, och de 
får möjlighet att reflektera över sitt lärande individuellt eller tillsammans med andra. Genom 
att analysera sina egna och andras prestationer i förhållande till mål och kriterier utvecklas 
elevens känsla för kvaliteten hos olika typer av arbeten (Black & Williams 1998; 
Myndigheten för skolutveckling 2007; Hall & Burke 2003.). Bonniol (1991) beskriver den 
formativa bedömningens funktion som att utveckla och förbättra elevers lärstrategier: 
 

Adjustment is the self-same process as formative assessment; its function is to bring about 
transformation, a correction, not of the results but of the pupil´s approach, the procedures he uses 
and the way he looks at and tackles his work (Bonniol 1991, s.135). 

 
Feed-back på elevers arbeten ska innehålla råd om hur han eller hon ska kunna förbättra sina 
resultat utan att för den skull jämföra sig med andra elever. Det ständigt pågående samtalet 
mellan elever och lärare och återkopplingen till deras arbete kan leda till varierande 
arbetsformer som utvecklar elevernas lust att lära har visat sig ha högt samband med goda 
elevprestationer. 
      Det finns enligt Black och William (1998) inte någon annan så effektiv strategi för att 
förbättra utbildningskvaliteten som utvecklandet av den formativa bedömningen. 
Anpassningsprocessen mot ett bättre lärande kan inte enbart kontrolleras av läraren. Målet 
med den formativa bedömningen är att läraren ska hjälpa eleven till att själv successivt 
utveckla sin förmåga att utvärdera vad de uppnått och att utveckla sina lärstrategier (Bonniol 
1991; Black & William 1998; Shepard 2000; Myndigheten för skolutveckling 2007; Hall & 
Burke 2003). 

Internationell forskning 

Internationellt sett finns det en hel del forskning som kan relateras till portfolio på olika sätt. 
En del av den har nämnts tidigare i bakgrunden och sammanfattas här. 
Det finns många olika synsätt på hur portfolioarbetet bör bedrivas. Den Amerikanska 
forskningen (Cunningham 1998; Alleman & Brophy 1997; Gordon & Bonilla – Bowman 
1996; Cizek 1997) om portfolio har ökat under slutet av 1900-talet. I Norge har det forskats 
och skrivits om portfolio och lärande medan det i Sverige har varit mer sparsamt 
förekommande med forskning kring detta (Dysthe 1996; 2001/2003; 2002; Lökansgard 2001).  
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Det har getts ut en lång rad metodböcker och artiklar på engelska om användningen av 
portfolio, med utgångspunkt från praktisk erfarenhet, från USA, England, Nya Zeeland och 
Australien. I alla nordiska länder har det gjorts försök i att arbeta med portfoliometodiken, 
främst inom skrivundervisningen (Dysthe 2003). 
Darling – Hammond och Ancess (1996) och Gordon och Bonilla – Bowman (1996) visar att 
undervisningen påverkar inlärningssätt och förhållningssätt till studierna. De menar att olika 
former av bedömning kan hjälpa elever att utveckla gångbara inlärningsstrategier. Alleman 
och Broophy (1997) har forskat kring alternativa värderingsformer och jämför  dessa med 
traditionella prov och tester. De förespråkar alternativa värderingsformer, exempelvis 
portfolio, som metod för att uppnå den amerikanska läroplanens mål: förståelse, värdering och 
förmåga att applicera kunskap till verkliga livet. Cizek (1997) förespråkar i sin forskning om 
kunskapsbedömning den formativa bedömningen, vilken följer läroprocessen genom t.ex. 
feed-back, diagnoser eller analys-scheman, även s.k. kriteriescheman. Portfoliometodiken 
hänger som nämnts tidigare nära samman med den formativa bedömningen. Shepard (2000) 
beskriver en studie där matematiklärare gav kvalitativ feed-back, dvs. kommenterade fel och 
dåliga strategier, föreslog förbättringar och betonade förståelse framför ytlig kunskap. 
Eleverna i studien blev signifikant duktigare i matematik.  
Black och William (1998) nämner flera studier som visar på hur formativ bedömning med 
mycket feedback har hjälpt så kallade lågpresterande elever att lyckas och att ändra sin 
självbild. Formativ bedömning är ett kraftfullt vapen om det används på rätt sätt. Den hjälper 
alla elever då bedömningen koncentreras på specifika problem med deras arbeten och ger dem 
både förståelse för vad som är fel och uppnåbara mål för att rätta till det. Shepard (2000) 
nämner studier där man ville utveckla barns förståelse för texter och kunde förbättra denna 
genom att lära dem specifika strategier som att ställa frågor till texten, klargöra textens 
innehåll och sammanfatta texten – strategier som vana läsare använder utan särskild träning.  
Dysthe (1996; 2001; 2002) har i sin forskning kommit fram till att kommunikationen och 
skrivandet är det viktigaste för att utveckla reflektion och kritiskt tänkande och därigenom 
enligt henne skapa optimala inlärningssituationer. Dysthe har deltagit i forskningsprojekt 
kring portfolio och förespråkar en sociokulturell infallsvinkel på användandet av metodiken. 

Studier i Sverige 

Det har som tidigare nämnts gått att hitta begreppet portfolio inom svensk pedagogisk 
litteratur sedan tidigt 1990-tal. Begreppet portfolio (portfölj) har kunnat påträffas i samband 
med diskussion kring nya former för bedömning, värdering och betygsättning inom estetiska 
ämnen (Lindström 1994), läs- och skrivutveckling (Molloy 1996; Taube1997) och 
fortsättningsvis om en mängd andra kunskapsområden i skolan. 
I en undersökning av Lindström (1997) kan utläsas att lärarnas gensvar mot portfolioarbetet 
hade en avgörande roll för hur eleverna utvecklade kunskap om portfolio som ett användbart 
värderingsinstrument. I grupper där studenterna inte kände sig sedda eller hörda hade de ofta 
låga tankar om denna form av utvärdering, medan grupper där de kände att de möttes av 
respekt och värdesattes för vad de hade gjort hade högre tankar om portfolioarbetet. 
Intressant, enligt Lindström, var att några studenter i undersökningen började ta mer ansvar 
för sitt eget lärande även utanför själva portfolioarbetet genom att utvärdera sina egna 
framsteg och sätta egna mål för sitt lärande.  
I Sverige har Ellmins haft stor betydelse för spridningen av portfolio genom föreläsningar, 
kurser och konferenser. I sitt arbete har de främst arbetat med lärare och inspirerat till och 
handlett ett hundratal utvecklingsarbeten. Ellmins har hjälpt till att skapa ett informellt 
nätverk och en muntlig kultur kring portfolio och dess användningsområden. Moreau och 
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Wretman har medverkat till att lärare har fått ta del av varandras arbeten med portfolio och 
även bidragit att lärarna har fått möjlighet att besöka varandras skolor (Lindström 2004). 
 Josefsson (2003), Ellmin och Ellmin (2004 a), Holm och Winarve Westerholm (2004) och 
Ellmin, Cederholm m.fl.(2005) har i sina undersökningar kommit fram till att pedagoger och 
föräldrar uppfattar att utvecklingssamtalen har förbättrats genom portfolioarbetet. Då Ellmins 
och Ellmins (2004 b) undersökning med pedagogerna visar att dessa upplever att föräldrarna 
har fått bättre insikt i verksamhetens arbete och mål visar Homs & Winarve Westerholms 
(2004) undersökning att föräldrarna inte känner till verksamhetens mål i den utsträckning som 
pedagogerna tror. Däremot uppfattar föräldrarna att verksamhetens arbete har tydliggjorts. 
Enligt Josefsson (2003) ser informanterna i hans studie den största möjligheten med portfolio 
i att synliggöra och tydliggöra kunskapsutvecklingen. Josefsson kan i sin undersökning, utläsa 
att det har utvecklats ett gemensamt språk mellan elev och lärare genom arbetet kring 
portfolio. Holm och Winarve Westerholm (2004) menar att eleverna i deras undersökning, 
byggd på enkäter och standardiserade intervjuer, uppfattar att portfolion hjälper dem att ta 
ansvar för sitt skolarbete och att de är aktiva, reflekterande och engagerade i lärprocessen. 
Enligt Ellmin- Cederholm m.fl. (2005) att pedagogerna uttrycker att portfolion har haft 
betydelse för det egna arbetet genom att tillföra arbetet mer struktur och givande diskussioner 
i arbetslaget. Ett flertal av lärarna upplevde i Josefssons undersökning (2003) att 
portfolioarbetet ledde till ett positivt kollektivt skolutvecklingsarbete.  

Kritik 

Den litteratur som skrivits om portfolio är ofta skriven ur en positiv synvinkel, men det finns 
dock en hel del ifrågasättande och kritik. Lindström (2004) menar att bedömningen av om 
portfolio är bra eller dålig endast kan besvaras om man är klar över syftet och sammanhanget 
med portfolioarbetet. Lindström skriver i Portfolionytt (2004) om faror som kan hota 
portfolions överlevnad, vilka vänds negativt mot portfolion. Dessa faror kan vara: 

• Brist på syfte vid uppstart och att portfolioarbetet är ett pålägg uppifrån. 
• Megaportfolior, ofta med digitalisering, innehållande allt och med avsaknad av 

struktur. 
• Portfolio som teknik, snarare än ett förhållningssätt till lärande. 

 
I Ellmin, Ellmin &Ellmin Cederholms undersökning (2005) av pedagogers perspektiv av 
portfolioarbetet framkom att pedagogerna upplevde bristen på tid, stora barngrupper, lärarnas 
styrning av innehållet i portfolion och frågan om kvantitet och kvalitet i det som 
dokumenteras som svårigheter i arbetet med portfolio. Lester (1997) hävdar, även han, att 
portfolioarbetet är en stor tids- och resursbörda för lärarna.  
Lindström (2006) menar att utvärderingar av portfolio visar på att elevernas portfolioarbete 
blir produktorienterat medan lärarna är betydligt mer processorienterade.  De 
produktorienterande eleverna kan bli rädda för att misslyckas och då inte få något resultat att 
lägga i sin portfolio. Detta ser Lindström som en fara och menar vidare att en sådan 
utveckling inte gagnar det livslånga lärandet. 
Lindström(2006) hänvisar till en studie av Blaiki, Schönau och Steers från 2003  där de 
undersökt highschoolstudenters  erfarenheter av portfolio i konst utifrån kön. Studien visar på 
att portfolioarbetet kan ge fördel åt kvinnliga studenter. Manliga studenter i studien hade 
svårare för att kunna förstå kvaliteterna som lärarna letade efter i deras arbeten. Manliga 
studenter ansåg det vidare mindre viktigt än de kvinnliga studenterna att kunna förstå 
kriterierna för bedömning, att diskutera sin konst med lärarna och såg heller inte värdet i att 
ge och ta kritik i grupp som lika viktigt som de kvinnliga studenterna.   
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För en del elever som har svårt att uttrycka sig i skrift kan portfolioarbetet upplevas 
betungande. Därför är det av vikt att dessa elever får hjälp och att portfoliouppgifterna 
individualiseras, så att alla får samma förutsättningar att reflektera kring sin egen utveckling 
(Ekroth & Wretlund 2007). 
Mycket av forskningen handlar om portfolion som bedömningsinstrument. Forskningsresultat 
kring portfolions reliabilitet som värderingsinstrument har varit nedslående, enligt Cizek 
(1997). Portfolion utgör knappast en bra grund för att kunna ta beslut kring elevers 
individuella resultat.  Det finns forskning som visar på allvarliga mättekniska brister vad det 
gäller portfolio. I deras nuvarande form är det inte tillrådligt att använda dem för några former 
av bedömningar som medför viktiga konsekvenser för exempelvis elevernas livschanser. 
Stecher & Herman (1997) och Cunningham (1998) ifrågasätter också portfolion i syfte att 
mäta en elevs prestationsförmåga med giltig, tillfredsställande, reliabilitet och validitet. De 
menar vidare att man eventuellt skulle kunna förbättra värdet av portfolio som mätinstrument 
genom att använda starkare styrning och tätare kontroller som skulle förhöja validiteten, 
reliabiliteten och möjligheten att jämföra elevers arbeten. Enligt Cunningham (1998) skulle 
denna styrning kunna medföra att elevernas känsla av delaktighet och inflytande sannolikt 
skulle minska. 
Svårigheter angående det praktiska förfarandet, att utveckla en bra och korrekt 
utvärderingsmetodik är en krävande uppgift. Svårigheter i att samla elevers arbeten visar sig i 
hur urvalet ska gå till och hur värderingen ska gå till på ett informativt och hållbart sätt 
(Calfee & Masuda 1997). Ett aktuellt forskningsfält inom pedagogisk värdering och mätning 
är formen, modellen och spridningen av information till pedagoger angående hur portfolion på 
bästa sätt kan implementeras för att förbättra noggrannheten och korrektheten i slutsatserna. 
Utvecklande av användbara kunskapsmodeller behövs, enligt Cizek (1997), för att använda 
klassrumsportfolion som värderingsinstrument.  
I den amerikanska forskningen har arbetet kring tydliggörandet av kunskapsmodeller för 
värdering i samband med portfolio fortsatt. Det har utarbetats kriteriescheman, analysscheman 
och checklistor för betygssättning och/eller värdering av mål, produkt, process och framsteg 
för olika ämnen och nivåer (Butler & McMunn 2006; Arter & McTighe 2001; Hall & Burke 
2003). 
Dysthe (2002) menar att det på varje skola och i varje kommun bör finnas möjlighet för 
lärarna att utveckla gemensamma bedömningskriterier och få möjlighet att jämföra hur de 
värderar portfolion. Detta arbete prioriteras, enligt Dysthe, dock inte på alla skolor.  
Moreau & Wretman har i Sverige arbetat med tankar kring modeller för tydliggörandet av 
värdering i samband med portfolio. Dessa mallar för kvalitativ värdering kallar de 
bedömningsmatriser (jmf. kriteriebaserad värdering, Dysthe 2003), vilka kan bedöma 
progressionen i komplexa elevarbeten. Nackdelarna med denna tydliga och genomarbetade 
metod, är enligt Wretman 2005, att det tar tid för både elever och lärare att lära sig metoden. 
Det tar också tid för både lärare och elever att noggrant analysera elevernas arbeten. Är syftet 
i första hand inte att betygsätta, utan att pedagogiskt fokusera på elevers lärande och 
medvetenhet är bedömningsmatriser i samband med portfolio ett kraftfullt instrument 
(Moreau & Wretman 2005). 
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 Sammanfattande tankar 

Sammanfattningsvis konstateras att portfolio i syfte att dokumentera elevers utveckling inte är 
någon didaktisk nyhet. Inom konst- och hantverkstraditionen där portfolio har sitt ursprung 
har portfolio använts länge för att samla urval av arbeten som elever vill visa upp. Det som är 
relativt nytt i användandet av portfolio är att den nu kan användas mer systematiskt och för 
fler syften än tidigare. Genom elevaktiva arbetssätt, delaktighet, ansvarstagande, reflektion 
och utvärdering menar förespråkare att portfolio kan leda till nya slutsatser och nya 
målsättningar. I portfolioarbetet kan föräldrar bli mer insatta och delaktiga i sina barns 
utveckling. Barnen bör tränas i att värdera sina egna och andras arbeten för att på detta sätt 
kunna utveckla ett kvalitetsmedvetande. Utvärdering och värdering med hjälp av portfolio kan 
vara ett komplement till andra slags utvärderingar som prov, tester och betyg eftersom dessa, 
enligt förespråkarna, saknar kapacitet att visa bredden av en elevs prestationsförmåga. 
Eftersom läroplaner de senaste decennierna har gått från att fokusera undervisning till att 
istället fokusera lärande och läroprocesser har portfolio blivit ett av de redskap som nämns 
som ett alternativt sätt att bedöma kunskap på. För att portfolio ska kunna användas som 
värderingsinstrument måste de, enligt forskning, omarbetas eftersom reliabiliteten hos dem 
har bedömts som mycket låg. Genom annan forskning kan det konstateras att elever som 
lyckas bra i sina studier, idag, är elever som i hög grad reflekterar över sina studier. Elever 
behöver alltså på olika sätt få möjlighet att träna reflektion och genom detta få möjlighet att 
utveckla sin metakognition. Rätt använd skulle portfolio, enligt förespråkare, kunna vara ett 
verktyg för att utveckla självbedömning och metakognition. 
Den litteratur som skrivits om portfolio är ofta skriven ur en positiv synvinkel, men det 
förekommer även en hel del kritik mot portfolio bl.a. gällande brist på syfte, tidsbrist, stora 
barngrupper, kvantitet kontra kvalitet, dålig förankring och brist på reliabilitet i 
värderingsarbetet.  
Efter att ha tagit del av forskares och praktikers mestadels positiva tankar om portfolio och 
lärande vill vi ta reda på hur portfolioarbetet kan upplevas i praktiken. Vi undrar hur elever 
och pedagoger uppfattar att arbetet med portfolio har betydelse för elevers lärande. I vår 
studie vill vi därför utveckla kunskap om elevers och pedagogers uttalade uppfattningar om 
portfolios betydelse för elevers lärande. 
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Syfte och frågeställningar 

 
Studiens huvudsyfte är att utveckla kunskap om elevers och pedagogers kvalitativt skilda 
uppfattningar av vilket lärande som elever utvecklar genom portfolioarbetet. I ett vidare syfte 
jämförs skillnader och likheter av uppfattningar.  
 
 
Forskningsfrågor: 

• Vilka kvalitativt skilda uppfattningar av elevers lärande i portfolioarbetet ger 
eleverna uttryck för? 

• Vilka kvalitativt skilda uppfattningar av elevers lärande i portfolioarbetet ger 
pedagogerna uttryck för? 
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Vetenskaplig ansats och metod 

Syftet med vår uppsats är att finna kvalitativt skilda uppfattningar av vilket lärande som 
utvecklas hos elever som arbetar med portfoliometoden.  
I studien används en fenomenografisk forskningsansats och fokus är riktat mot elevers och 
pedagogers uttalade uppfattningar av fenomenet portfolio och elevers lärande genom arbetet 
med portfolio.  

Fenomenografi 

Fenomenografi är en metod att bestämma variationen av de uppfattningar om objekt och 
händelser i omvärlden som kan återfinnas hos en definierad grupp människor, t.ex. skolbarn 
eller studenter. Det studerade fenomenet visar sig på olika sätt för oss människor (Stensmo 
2000; Kroksmark 2007).  
Fenomenografin är ett forskningsområde som finner och beskriver skillnader i de sätt ett 
objekt erfars, uppfattas eller förstås. Ansatsen fokuserar på olika sätt att se, känna till och 
besitta färdigheter om enskilda fenomen. Den undersöker avgränsade innehåll i människans 
livsvärld (Stensmo 2000; Franke 2002; Marton & Booth 1997; Marton & Booth 2003; 
Kroksmark 2007). Ansatsen gör inte ”anspråk på att avtäcka hur något egentligen är, utan 
intresserar sig främst för att förstå hur något kan vara i ett rent mänskligt perspektiv” 
(Kroksmark 2007, s.105). 
     Synen på verklighetens beskaffenhet är den att verkligheten är för oss människor så som 
den ter sig för oss. Vi är alla i världen, men den formar sig i våra medvetanden på olika sätt.  
Ansatsen fokuserar på kvalitativa skillnader i vår omvärldsuppfattning. Människan (subjektet) 
och världen (objektet) har en dialektisk relation till varandra, där ”människan definieras i 
världen i samma ögonblick som världen definierar människan” (Kroksmark 2007, s.108). 
Dessa båda är oupplösligt hänvisade till varandra. 
Uppfattningsbegreppet är det mest centrala inom fenomenografin. Uppfattningen grundar sig 
på upplevda erfarenheter, upplevda i en kontext, ett sammanhang i den levda världen. Världen 
är begriplig och meningsfull för oss själva genom att vi aktivt deltar i den. Alla erfarenheter vi 
är med om blir till uppfattningar i vårt medvetande. De skilda sätten att erfara, uppfatta och 
förstå är erfarenhetsrelaterade och eftersom varje individ är unik så finns det inte två 
människor som upplever verkligheten på exakt samma sätt. Vi bär med oss olika erfarenheter 
och i kraft av dessa ”visar sig sakerna för oss på olika sätt och med olika innehåll genom att vi 
tilldelar innehållet innebörder, definierar in oss genom en speciell referens till innehållet” 
(Kroksmark 2007).  Dessa uppfattningar tar vi för givna till dess vi gör dem till föremål för 
reflektion, eller då vi möts av en annan människas annorlunda uppfattning. Vår egen 
uppfattning ifrågasätts då och en ny kvalitativ uppfattning med ett större medvetandeinnehåll 
uppstår. Inlärning är alltså att förändra en uppfattning till att bli kvalitativ annorlunda.  
I föreliggande studie fokuserar vi på hur lärande genom arbete med portfolio kan uppfattas på 
olika sätt. Det finns olika saker som elever och pedagoger uppfattar att elever lär sig genom 
portfolioarbetet. Tillsammans bildar dessa skillnader det som kallas utfallsrummet, d.v.s. en 
helhet av lärandet i detta sammanhang (Marton 2003; Kroksmark 2007). 
Genom öppna kvalitativa intervjuer används fenomenografin för att ta reda på vilka olika 
uppfattningar om något som kan finnas i en definierad population, vilket i vårt fall är de 
elever och pedagoger som intervjuas. Dessa uppfattningar kategoriseras och läggs i ett 
begränsat antal kategorier som kvalitativt klart skiljer sig från varandra (Marton & Booth 
2003). Dessa öppna intervjuer är medel för att kartlägga kvalitativt skilda uppfattningar 
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(Kroksmark 2007). Intervjun som enligt Stensmo (2000) är fenomenografins främsta 
datainsamlingsmetod ger svar på hur ting och händelser i omvärlden framträder i just den 
intervjuades medvetande. Syftet är att förstå och beskriva de teman som den intervjuade 
uppfattar och förhåller sig till och att nå beskrivningar som speglar den kvalitativa 
mångfalden (Kvale 1997). 
Variationen blir synlig genom analysen, i kvalitativt skilda beskrivningskategorier av 
lärandet, olika delar av lärandet, som utvecklas i samband med portfolioarbetet. 
Inom fenomenografin är det de intervjuades uttalanden som är det viktiga och det är därför 
inte intressant vem som säger vad. Det som studeras är vad vi tänker då vi tänker, inte hur vi 
tänker.  Det som eftersträvas är en mättnad av uttalanden som visar att området är uttömt. 
Intervjuerna startas alltid med en öppen fråga som följs upp med följdfrågor och det 
eftersträvas att komma så djupt som möjligt med frågeställningarna. Intervjuarens uppgift är 
först och främst att få fram det innehåll som inte är synligt eller som tidigare har tematiserats 
av denne (Kroksmark 2007). 

Metod 

I studien har använts kvalitativ halvtrukturerad intervju, enligt Kvale (1997) med 
utgångspunkt från intervjuguiden (Se bilaga 1).  
I intervjuguiden är de tematiska forskningsfrågor kopplade till mer utvecklade intervjufrågor. 
Direkta frågor ställdes som rörde upplevelsen av portfolios betydelse för lärandet. Även 
indirekta, uppföljnings och sonderingsfrågor användes för att få så utförliga svar som möjligt 
(Kvale 1997; Stensmo 2000). Syftet med de fenomenografiska intervjuerna var att med ett 
öppet förhållningssätt erhålla kvalitativa beskrivningar av de intervjuades upplevelser, tankar 
och erfarenheter kring portfolios betydelse för lärandet. För att kontrollera att vi uppfattat 
svaren i intervjun korrekt och som intervjupersonen menat, ställdes följdfrågor. 
I intervjuerna har vi strävat efter att följa intervjuguiden, men samtidigt försökt vara mycket 
lyhörda och öppna vilket ibland har medfört att intervjuerna tagit lite olika vändning. 
Ordningen på frågorna har ändrats och svaren har ibland kommit fram på olika sätt. Vi har 
försökt, liksom Marton (1997) uttrycker det, att sträva efter att ”se med personerna och se 
världen som de ser den” (Marton & Booth, 2003, s.103). 
Vi har avsiktligt uppmuntrat elever och pedagoger att berätta så mycket som möjligt och 
betonat att det inte finns några rätta svar, utan att det är deras upplevelser som är sanna. Alla 
frågor och svar är relevanta och på riktigt (Kroksmark 2007). De frågeområden som 
behandlas i intervjun gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild av portfolios betydelse för 
elevers lärande, men har strävat efter att uppnå en mättnadspunkt i den undersökta 
populationen.  

Urval och avgränsning 

Avgränsningen för studien har gjorts med utgångspunkt för att utveckla kunskap om 
uppfattningar av vilket lärande några elever i år 5-6 utvecklar genom portfolioarbetet. Vi har 
valt två skolor där portfoliometoden har använts under några år, men fortfarande är under 
utveckling.  
Att vi har valt att intervjua elever i år 5-6, beror på att de har arbetat med portfolio i några år 
och vi förutsätter att de kan uttrycka sig och sätta ord på vad de tycker, känner och upplever 
utifrån ålder. Själva har vi också erfarenhet av att arbeta med elever i dessa åldrar. Vi har 
intervjuat nio elever, fyra från en skola och fem från en annan. Dessa valdes ut av ansvarig 
lärare på respektive skola, med utgångspunkt från att det skulle vara elever som hade en bra 
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förmåga att uttrycka sig muntligt och sätta ord på sina tankar. Som tidigare skrivits hade vi 
svårt att avgöra behovet av exakt antal intervjuer innan vi visste när vi skulle nå 
mättnadspunkten. Planeringen för urvalet utgick ifrån att mättnadspunkten oftast uppträder 
någon gång då man har intervjuat sex till åtta personer (Kroksmark 2006a).  
Valet av pedagoger bestämdes efter en förfrågan till skolan, efter pedagoger som hade 
erfarenhet av arbete med portfolio, samt ville delta i undersökningen. Vi har intervjuat fem 
pedagoger, två från en skola och tre från den andra. Mättnad uppfattades vara nådd genom 
intervjuerna.  

Genomförande  

I planeringen av undersökningen kontaktade vi de båda skolornas rektorer skriftligt, via mail, 
i god tid för att få deras medgivande till att gå vidare med kontakter av elever och pedagoger 
för intervjuer. Vi lät både pedagogerna och elevernas föräldrar få möjlighet att ge skriftligt 
samtycke (se bilaga 2 och 3) till deltagande i undersökningen. Föräldrarna fick ge sitt 
samtycke eftersom eleverna ännu inte var myndiga. Respondenterna informerades skriftligt 
om att allt intervjumaterial skulle behandlas konfidentiellt och att de kunde tacka nej till eller 
avbryta sin medverkan i undersökningen när som helst under arbetets gång. Personerna i 
intervjuerna nämns inte vid namn, eftersom det inte ska finnas någon möjlighet att härröra 
någon enskild person till de svar och uttalanden som finns redovisade. Innan vi satte igång 
med genomförandet av intervjuerna kontrollerades intervjuguiden genom pilotintervjuer med 
en lärare och en elev.  Eftersom dessa pilotintervjuer föll bra ut så bestämde vi oss för att vi 
kunde använda intervjuguiden.  
Intervjuerna genomfördes av en av oss och en elev eller pedagog i ett ostört, enskilt 
rum/grupprum på den skola där eleven och pedagogen hade sin hemvist. Vi använde oss av 
diktafon för att bättre kunna lyssna och följa upp intervjun med eventuella följdfrågor.Vi ville 
i möjligaste mån undvika att anteckna under intervjun eftersom det eventuellt kunde störa 
flytet i intervjusamtalet. Respondenten informerades noga före intervjun om att allt de sa i 
intervjun skulle behandlas konfidentiellt.  
Eftersom vårt mål var att utföra intervjuer tills vi nådde en mättnadspunkt kunde vi inte från 
början exakt bestämma hur många intervjuer vi skulle behöva utföra. Efter nio elevintervjuer 
och fem pedagogintervjuer kände vi dock att det inte tillkom några nya uttalanden och vi 
ansåg att vi hade nått en mättnadspunkt (Kvale 1997). 
För att uppnå bästa möjliga resultat fick eleverna ha med sig sina portfoliolådor eller pärmar 
vid intervjutillfället. Genom att låta eleverna berätta lite allmänt om sina portfolioarbeten 
medan de samtidigt plockade i sin låda eller bläddrade i sin pärm fick de en slags 
uppvärmning och en hjälp att fokusera på portfolioarbetet innan själva intervjun satte igång.  
Vi transkriberade intervjufrågorna direkt efter intervjutillfället för att vi skulle ha en möjlighet 
att även minnas intryck och annat runt själva intervjutillfället som på något sätt kunde ha 
betydelse för tolkningen. Vi noterade exempelvis längre pauser, otydligheter och småskratt. 
Transkriptionen av intervjuerna gjordes så ordagrant som möjligt, men vi uteslöt 
upprepningar. När alla intervjuer var utförda och transkriberade analyserade vi elevernas 
intervjuer för sig och pedagogernas intervjuer för sig.  
I transkriptionen och resultatet markeras pauser med tre punkter. Utlämningar av delar i citat 
markeras med klamrar med tre punkter[…]. Alla pedagoger i citaten benämns med P och en 
siffra. Alla elever markeras med E och en siffra. Intervjuaren benämns med I.  
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Trovärdighet 

I varje stadium i vår uppsats har vi försökt att ta ett steg tillbaka från våra egna erfarenheter av 
arbetet med portfolio. För att förenkla detta har vi medvetet låtit bli att genomföra intervjuer 
på vår egen arbetsplats. 
Provintervjuer genomfördes med en pedagog respektive en elev, för att på så sätt kontrollera 
validiteten i frågeställningarna, att vi fick svar på det vi ville och att intervjun var korrekt 
utformad. Pilotintervjuerna gjordes tillsammans av oss för att vi senare skulle kunna diskutera 
eventuella förändringar, förbättringar av intervjuns utformning.  
För att öka validiteten i vår undersökning ställde vi efter intervjufrågorna följdfrågor. Dessa 
följdfrågor gav respondenten möjlighet att avgöra om vi hade tolkat deras svar rätt eller inte. 
Vi hade här möjlighet att pröva tillförlitligheten i respondenternas svar och verifiera våra egna 
tolkningar.  
Varje intervju transkriberades direkt efter intervjutillfället och skrevs ner ordagrant. Detta för 
att vi inte skulle tappa bort något som vi kände kunde ha betydelse för resultatet. Analyserna 
av intervjuerna genomfördes för bästa trovärdighet först av oss båda, varje intervju för sig. 
Därefter diskuterade och jämförde vi respektive resultat och sammanställde dessa, vilket 
ledde till gemensamma slutsatser. Vi har ansträngt oss för att inta en kritisk ställning i alla 
våra samtal och diskussioner. 
Intervjuer genomfördes tills vi nådde en mättnadspunkt för att kunna redovisa mesta möjliga 
antal variationer av uppfattningar.  
Eftersom vi genom intervjuerna fick svar på de frågor som undersökningen syftade till kan vi 
konstatera att intervjufrågorna svarade mot syftet för vår undersökning (Cohen, Manion och 
Morrisons 2000). 

Etiska ställningstaganden 

I våra undersökningar har vi utgått från Vetenskapsrådets etiska koder och tillämpat normal 
forskningsetik (Vetenskapsrådet 2006). Respondenternas deltagande i undersökningen har 
varit frivillig och allt material har behandlats konfidentiellt. Respondenterna informerades 
innan intervjuerna genomfördes om att de skulle förbli anonyma och fick information om 
studiens syfte och vad resultaten skulle användas till. Vi fick föräldrarnas samtycke skriftligt 
via personliga brev. Vidare informerades respondenterna om att studien skulle presenteras 
som en D-uppsats vid Högskolan i Jönköping.  

Analys 

Eftersom fenomenografin utgår ifrån människans sätt att erfara och uppleva världen, har det i 
analysen strävats efter att se olika uttalade uppfattningar grundade på den intervjuades 
erfarenheter och omvärldsuppfattning. Den viktigaste analysfrågan inom fenomenografin är 
vilka skillnader och likheter som kan hittas i vad människor säger och att det intressanta är när 
människor har olika uppfattningar som är kvalitativt skilda från varandra (Marton 2000; 
Kroksmark 2007). 
Vid analysen av intervjuerna användes s.k. meningskoncentrering (Kvale 1997). 
Analysmetoden meningskoncentrering kan användas för analys av omfattande och komplexa 
intervjutexter. Långa uttalanden pressas samman och det väsentliga tas fram. Texten delas in i 
naturliga meningsenheter för att utifrån dessa utveckla huvudteman, kategorier. Trots att 
metoden egentligen är fenomenologisk kan den enligt Kvale (1997) tillämpas inom andra 
former av kvalitativa studier.   
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Analyserna av intervjuerna genomfördes, som beskrivits ovan, för bästa trovärdighet först 
varje intervju var för sig av oss båda. Därefter diskuterade vi tillsammans de egna resultaten 
och sammanställde dem till gemensamma slutsatser.  
Kvale (1997) beskriver metoden meningskoncentrering som en fenomenologisk analys i fem 
steg. Först läser forskaren igenom hela intervjun, som en sammanhållen text, för att få känsla 
av helheten. Vid steg två fastställer forskaren meningsenheterna som uttrycks av 
intervjupersonen, d.v.s. ett första försök att se kategorier. Det tredje steget innebär att 
formulera de teman, de kategorier, som dominerar så enkelt som möjligt. Omtolkningar och 
tydliggörande av kategorier görs också här. Det fjärde steget innebär att forskaren ställer 
frågor utifrån undersökningens syfte för att ytterligare tydliggöra. Frågor som vi ställde oss 
var t.ex. ” Vad säger oss detta uttalande om lärande i samband med portfolio? Vid det femte 
steget knyts hela intervjuns centrala teman samman i en deskriptiv utsaga (Kvale 2002). 
Eriksson (1999) beskriver den fenomenologiska analysen i fyra steg, liknande Kvales. Hon 
betonar att analysen består av ett upprepat komparativt läsande, ständiga omtolkningar och 
förnyade prövningar av olika försök till kategorier. Vidare menar hon att stegen i processen 
inte är klart urskiljbara. Det upprepande läsandet är därför av två slag, både tolkande och 
sorterande (Eriksson 1999). Läsandet av texterna om och om igen betonas även av Kroksmark 
(2007). Alexanderson (1994) beskriver också en liknande fenomenografisk analysmetod i fyra 
steg. Kortfattat innefattar den också skapandet av ett helhetsperspektiv, upprepade 
genomläsningar och sökandet efter skilda uppfattningar, vilka sorteras i kategorier. 
I den inledande fasen av analysen handlade det för oss om att hantera intervjuerna som en 
sammanhållen text, för att skapa en helhet och grundläggande förståelse. Vi läste intervjuerna 
flera gånger och hittade efter hand uttalade meningar som vi relaterade till lärandet genom 
arbete med portfolio. Dessa uttalanden komprimerade vi för att få fram det centrala mot 
syftet, meningskoncentrering. I meningskoncentreringen hittade vi upprepade ord och 
uttalanden som vi sedan sorterade i olika ”högar”, kategorier (Stensmo 2000; Kvale 1997), för 
att se olika aspekter av lärandet som elever och pedagoger menar utvecklas genom arbetet 
med portfolio. Genom att inte bara se vad, utan också hur de talar om fenomenen så 
eftersträvade vi en djupare dimension i kategorierna. Under ytterligare genomläsningar av 
texterna hittade vi citat som kunde styrka resultaten i kategorierna. Allt eftersom texten 
genomarbetades förändrades kategorierna, nya indelningar prövades och ratades och nya 
rubriker sattes. 
I den sista fasen beskrevs mer omsorgsfullt de olika kategoriernas innebörd och relation till 
varandra i form av en jämförande resultatdel. 
Resultatet kan ses som giltigt när beskrivningskategorierna tillsammans bildar en helhet 
(Stensmo 2000, Eriksson 1999). I vår studie bildar de olika kategorierna tillsammans en 
helhet kring skilda uppfattningar av vad i elevers lärande som utvecklas med användandet av 
portfoliometodiken. 
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Resultat 

I följande avsnitt redovisas det samlade resultatet av intervjuundersökningen. Särskilt 
uppmärksammas elevers och lärares skilda uppfattningar av lärandets innehåll i 
portfolioarbetet.  Vid analysarbetet har ett antal olika uppfattningar identifierats och dessa har 
därefter sammanfattats i fem beskrivningskategorier;  
 

• att lära sig reflektera 

• att lära sig värdera  

• att lära sig ta ansvar 

• att lära sig strukturera 

• personlig utveckling  

 
I det kommande resultatet presenteras först elevernas uppfattningar av lärandets innehåll och 
därefter pedagogernas uppfattningar av lärandets innehåll hos eleverna, i båda fallen 
inordnade under respektive beskrivningskategori. Avslutningsvis görs en jämförelse mellan 
elevernas och pedagogernas skilda uppfattningar.  

Elevernas uppfattningar av lärandets innehåll 

Att lära sig reflektera 
Reflektion kring urval av material till portfolion 
Elever menar att de genom portfolioarbetet har lärt sig att motivera sina urval till portfolion. 
En del ser svårigheter i att välja ut arbeten att reflektera kring. De uppfattar det som ett stöd 
att läraren hjälper dem att välja, medan andra vill välja själva. Elever uppfattar att det blir 
svårare att välja ut arbeten till portfoliosamlingen då de uppmanas till detta alltför ofta.  

Man får tänka till över vad man har gjort när man skriver på den där lappen. Man får tänka varför den 
förtjänar en plats och så (E2). 

 

Reflektion kring den egna kunskapsutvecklingen 
I reflektionsarbetet kring arbeten uppfattar elever att de har blivit bättre på att reflektera och 
se om de har nått målen. En av skolorna i studien arbetar med målen ritade som blommor, där 
varje blomblad symboliserar ett mål som bör uppnås. Elever menar att dessa hjälper dem att 
tydligare se vilka mål de uppnått. Genom att jämföra arbeten som de sparat vid olika tillfällen 
kan de lättare se om och hur de har förbättrat sig och se sin kunskapsutveckling över tid. 
Elever menar att de själva eller tillsammans med lärare plockar ut arbeten från olika årskurser 
som de sedan jämför och reflekterar över. De ges då möjlighet att tydligare se och uttrycka sin 
kunskapsutveckling, både skriftligt och muntligt. Alla elever i intervjuerna uppfattar att de 
kan se sin egen kunskapsutveckling i det samlade portfolioarbetet.  
 

Jag jämför med det jag gjorde i trean och det jag gör nu i sexan. Så det är stor skillnad mellan hur man 
skrev, hur man ritade och så (E7). 

 

 Vi har ju såna där målblommor som vi fyller i och ibland får vi ett papper med ett blad på och så ska 
man skriva om man har lärt sig det och reflektera ( E4). 
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Det brukar vi också göra dom där timmarna att vi gör jämförelser. Det här kunde inte jag i ettan och 
nu kan jag göra, så visar man exempel på det man inte kunde (E5). 

 

I reflektionen i portfolioarbetet menar elever sig kunna se utveckling framförallt inom 
skrivandet. Elever anser att de kan se att de har blivit bättre på att stava. Interpunktion är en 
annan del i skrivandet som de menar tydligt förändras över tid. De nämner först och främst 
punkt och stor bokstav, men även övriga skiljetecken. Längden på texten, handstilen och att 
allmänt bättre kunna uttrycka sig i skrift är andra områden de upplever utvecklas.   
 

Ja, det är ju mycket i att skriva, det är ju lättast och se. Ja, för exempelvis i början hade man kanske 
svårt med punkt och stor bokstav och nu liksom använder man skiljetecken och allt sånt där och man 
skriver kanske längre, sen så man ser ju det väldigt lätt (E5). 

 
 Elever ser också utveckling inom läsandet och behärskandet av multiplikationstabellen. Flera 
elever har sparat inspelningar av inlästa texter på svenska och engelska som hjälper dem att se 
sin utveckling vad gäller läsning.  Några elever har sparat provresultat av 
multiplikationstabellen som de är nöjda med. De anser även att de har blivit snabbare på att 
tänka i samband med multiplikationstabellen. Engelska och bild är andra ämnen som elever 
uppfattar att de kan se att de utvecklats i.  
 

Typ se vad man har gjort och hur man har utvecklats och sånt, skrivandet och läsandet och sånt. Vi 
har ju band som man spelar in typ en gång per år då man läser (E1). 

 

Muntlig och skriftlig reflektion 
Elever uppfattar att de har blivit bättre på att reflektera genom portfolioarbetet och att förklara 
varför de är nöjda eller hur de nått ett mål. 
De anser att de får träna på att bli bättre på att tänka till över vad de har gjort då de skriver 
”kvittot”. Vidare uppfattar elever att de har utvecklat kunskap i att kunna utvärdera och 
sammanfatta en tanke. Det vill säga att de blivit bättre på att skriva ner sina tankar på papper. 
Att skriva kvitton, det vill säga reflektioner kring sitt arbete och resultat, menar de utvecklar 
förmågan att förklara sig och reflektera skriftligt. Det blir lättare att tänka kring sitt arbete, 
tänka varför, kunna förklara och motivera. De reflekterar också över vad som har varit svårt, 
lätt, roligt och hur de gick tillväga i sitt arbete. Elever menar att de genom uppmuntran från 
lärare och i takt med stigande ålder kan utveckla reflektionerna kring sina arbeten.  

 

När jag ska lägga ner grejer så har jag blivit betydligt bättre på att förklara varför jag är nöjd med den 
grejen och så…det brukar vara så att man får skriva, jag vill lägga detta i min portfolio därför att…och 
så får man berätta vad man tycker var bra med det (E5). 

 
Det är väl, man ska ju hitta på rätt mycket och skriva, som när man gick i trean eller nånting blev det 
kanske bar en rad, men NN vill att man ska skriva så mycket som möjligt så man verkligen ser att ” 
Oj, det här blev jag verkligen nöjd med” (E6).  

 
Hinder 
Att lära sig reflektera uppfattas av flera elever som svårt. Några uppfattar reflekterandet som 
tråkigt och jobbigt. Ett par elever menar sig vara osäkra på om de utvecklar något lärande i 
arbetet med portfolio. 
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 Man kan ju inte bara skriva den blev bra, man måste ju skriva lite mer och skriva varför. Det kan vara 
svårt att komma på (E3). 

 

 

Att lära sig värdera 
    Värdering och urval av arbeten 
Elever uppfattar att lärarna uppmuntrar till att de själva ska välja arbeten som de är nöjda med 
och som de tycker är bra. De anser vidare att det är viktigt för dem att få välja arbeten själva 
som ska finnas med i portfoliosamlingen. Att de verkligen kan stå för att det som finns i 
portfolion har ett värde för dem. Någon elev uttrycker att hon nästan blivit tvingad att spara en 
bild som hon inte var nöjd med. Eftersom den inte hade ett speciellt värde för henne menade 
hon att den inte förtjänade någon plats i hennes portfolio.  
 

Jag vet att jag skrev en berättelse för inte så länge sedan och den blev jag ju väldigt nöjd med så då så 
brukar NN ofta säga: Jamen, den blev ju så bra så den tycker jag att du ska lägga i din portfoliolåda.  
Så får man bestämma det själv och så gör man det bara. Skriver en lapp och lägger ner det (E5). 

 

Elevers förmåga i att värdera arbeten har betydelse för lärandet genom att de kan se sin egen 
utveckling i läroprocessen, få förståelse för hur den egna inlärningen fungerar och vilka 
strategier som fungerar. Det som utvärderas är det som utvecklas (Moreau & Wretman 
2000b). 
 
Värdering gentemot tidigare egna arbeten och gentemot mål 
Elever uppfattar att de behöver något att jämföra med för att kunna värdera arbeten. Detta 
uppfattar de att de kan göra genom att välja ut arbeten sparade från tidigare år. De menar att 
de oftast värderar mot tidigare egna prestationer.  
Genom att jämföra har de blivit bättre på att kunna se om ett arbete är bra eller mindre bra och 
därmed kunna se vad de blivit bättre på. De anser sig kunna se kunskapsutveckling över tid, 
se hur olika områden inom lärandet har förbättrats.  I processen med att utvärdera och värdera 
ett arbete, samt välja ut till portfoliosamlingen, uppfattar de att de lär sig se vad som är 
viktigt. En del elever ser sambandet mellan insats och resultat. De förstår att ett bra resultat 
ofta hänger ihop med hur mycket tid och engagemang de lägger ner på arbetet. 
 

Vi arbetar med portfolio ” för att man ska ha något att blicka tillbaka på och ha någonting att jämföra 
sig med […]Ja, för man ska ha någonting att jämföra sig med. Annars vet man ju inte om man har 
blivit bättre”(E4). 

 
Jag har inte hunnit det just nu, men jag har gjort det innan att jag jämför vilka jag tycker är bäst och 
vilken jag har lagt ner mest tid på eller så. För att det gör mycket, att lägga ner mycket tid och 
verkligen se vilken som är bäst (E7). 

 
Elever nämner att de blir bättre på att se sin kunskapsutveckling i olika ämnen genom att 
jämföra gentemot mål. Då de värderar sina arbeten kan de se om de har uppnått ett mål och se 
vilka mål de ska arbeta mot i framtiden. Flera arbeten som sparas i portfolion är arbeten som 
visar på måluppfyllelse. 
 
Loggbokens betydelse  
Elever menar att arbetet med loggboken, som är en del av portfolioarbetet, lär dem att bli 
bättre på att planera och värdera sitt skolarbete. De uppfattar att de då tränar på att planera, 
sätta mål och utvärdera. Elever menar att det är bra att lära sig att utvärdera och planera. 
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Hinder 

Ibland uppfattar elever att de tvingas spara arbeten som pedagogen väljer ut i ett speciellt 
syfte. Det medför svårigheter om eleven inte uppfattar att arbetet är så bra att det är värt en 
plats i portfoliosamlingen. Tvingas de ändå lägga det till samlingen kan det vara svårt att 
skriva en reflektion där de ska berätta om varför de är stolta över arbetet eller vad de lärt sig. 
För de elever som uppfattar det som svårt att värdera sina arbeten kan det medföra att det blir 
svårt att välja ut. En elev menar sig ha lärt sig att bli bättre på att utvärdera alla ämnen i 
skolan genom sitt portfolioarbete. Andra uppfattar det som svårt att välja och värdera arbeten 
från olika ämnen.  

Det enda som skulle vara dåligt är när lärarna bestämmer att det ska ligga däri också kanske man inte 
är nöjd med det…ja, som t.ex. den här (visar en akvarellmålning) blev jag inte nöjd med (E5). 

 

 

Att lära sig ta ansvar 
Ansvar för urval av arbeten 
Genom portfolioarbetet uppfattar elever att de tränas i och blir bättre på att ta ansvar för att 
välja ut arbeten. Som tidigare nämnts menar elever att det inte alltid är så lätt att välja ut 
arbeten och motivera sina val, beroende på svårigheter i reflektions- och värderingsarbetet. 
Däremot lär de sig och vill alltmer själva ta ansvar för urval och att kunna motivera dessa. De 
menar att det är bra att lära sig att välja och de vill välja själva. De vill äga sin portfolio själva.  
Någon elev menar att han under arbetets gång kan känna på sig att ett arbete förmodligen 
kommer att läggas i portfoliosamlingen, men valet sker först efteråt. Några elever uppfattar att 
det är viktigt att pedagogerna påminner dem att spara arbeten så att de inte glömmer det. 
Ibland kan också orken ta slut för eleverna och de kan då uppfatta det som motigt att välja, 
reflektera och utvärdera.  
 När eleverna är ansvariga åtminstone för urvalet av innehåll, blir de tvingade att undersöka 
sina egna arbeten utifrån nya perspektiv (Alleman & Brophy 1997; Gordon & Bonilla – 
Bowman 1996; Cunningham 1998). 

 
Man kan känna att man kanske kommer att lägga ner ett arbete som man jobbar med, men för det 
mesta väljer man efteråt (E4). 

 
Ansvar för kvalitet och mål 
Elever anser att portfolioarbetet hjälper dem att ta ansvar för att komma ihåg vad de ska tänka 
på i sitt arbete för att kunna förbättra sig, att nå sina mål. Genom att reflektera kring sina 
arbeten och målen ser de lättare vad de behöver arbeta vidare med och kan då ta ett större 
ansvar. De uppfattar även att det egna engagemanget har betydelse för processen i att ta 
ansvar. Ansvaret för arbetets kvalitet finns med under hela processen och de ser sambandet 
mellan prestation och resultat. 

 
[…] Ja, jag kanske har gjort fel och tänker att då ska jag titta på det nästa gång (E4). 

 
Ja, det har jag ju märkt själv, hur mycket tid och så jag har lagt ner på det och hur mycket jag har 
engagerat mig i det och velat göra det själv. Ju mer man engagerar sig desto bättre blir det (E5). 

 

Ansvar i samband med utvecklingssamtal 

Portfolioarbetet blir enligt elever en hjälp att komma ihåg målen, som de har bestämt vid 
utvecklingssamtalen. Elever menar att de tar allt större ansvar för sina utvecklingssamtal.  
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Ett av målen med portfolioarbetet, uppfattas av elever, innefatta att lära sig planera sitt eget 
utvecklingssamtal. Där får de berätta och visa på konkreta exempel i sin utveckling för 
föräldrarna. De menar att de tar mer ansvar för att föräldrarna verkligen ska förstå att de 
utvecklas och lär sig. Flera av eleverna hade erfarenhet av att hålla i sitt eget 
utvecklingssamtal. Elevernas ansvar i dessa utvecklingssamtal stegras med stigande ålder. 
Målet enligt elever i studien är att de ska hålla i sitt eget utvecklingssamtal då de går i år sex. 
Detta har tränats stegvis då de tidigare har fått berätta och redovisa, muntligt och skriftligt, om 
sina portfolios i grupp och individuellt.  
 

Då kan man ju visa istället för att bara prata om det, så kan man visa det också. Så då blir det lättare 
för föräldrarna att förstå då med(E8). 

 
Eftersom att vi plane… eftersom att vi har den här (pekar på portfolion) som hjälper till i vårat 
utvecklingssamtal så lär man sig ju att planera och visa upp saker som man tycker om och berätta om 
det och så (E6). 

 

Hinder 

Elever kan uppfatta det som svårt att komma ihåg att spara arbeten till portfoliosamlingen om 
de inte blir påminda. 
Några elever menar att de ibland inte orkar ta ansvar för att välja ut arbeten, reflektera eller 
värdera.  
 

Ibland kan man ju känna att man inte orkar, men då få man ju ta sig i kragen och ändra på det (E8). 

 
Att lära sig strukturera 
När eleverna får samla en del av sina arbeten på ett ställe uppfattar de detta som en hjälp i att 
tydligare kunna se sin egen utveckling. Den konkreta portfolions struktur och organisation har 
betydelse för överblicken av den enskilda elevens lärande. Att få lägga ner eller spara sina 
arbeten i en låda eller pärm ger eleverna en känsla av struktur och överblick, ett verktyg som 
hjälper till att hålla ordning. Strukturen och överblicken uppfattas ha betydelse för 
välbefinnandet. Som arbetssätt uppfattar elever portfolioarbetet överlag som positivt. De 
uppfattar att portfolioarbetet lär dem att bli bättre på att planera och utvärdera sitt skolarbete. 
Att lära sig arbetssättet med portfolio kan vara att organisera sin tillvaro i någon form av 
dokumentation eller samling och därmed tydligare kunna se sin utveckling (Moreau & 
Wretman 2001; Ellmin 2003; Cunningham 1998). 

 
Det man blir mest nöjd med får man behålla liksom så att man inte behöver slänga bort det typ. Som 
hemma brukar man ofta slarva bort det. Här har man det bästa på en plats. Då vet man var det är och 
så (E1). 

 
Kan det vara att man glömmer bort nånting och sen var har jag liksom gjort av det arbetet. Då är det 
ju bra att man har det i den här pärmen, så att man hittar det lätt (E8).  

 
Strukturen i portfolioarbetet, som är ett processarbete, upplevs av elever som en hjälp att lära 
sig planera sitt eget utvecklingssamtal.  
 

Man får ju sätta in saker i portfolion precis när man vill, men innan man har utvecklingssamtal så får 
man ju jobba extra med portfolion och sätta in om man inte har gjort det innan och så får man 
planera, för vi brukar ha utvecklingssamtalen själva. Nu i sexan har vi haft det och då får man fylla i, 
typ skriva ner lite vad man ska säga och om det är någon som har några frågor, så får man visa själv. 
Så då planerar man lite extra (E6). 



   28 

 

 

Personlig utveckling 
Självkänsla 
Elever uppfattar att de i portfolioarbetet lär sig se sitt värde, att vara nöjda och stolta med det 
de gjort och att det duger. De menar att de genom portfolioarbetet lär känna sig själva bättre. 
Personlig utveckling, att känna motivation och att utveckla självkänsla har betydelse för 
lärandet genom att dessa är positiva drivkrafter för ett fortsatt lärande. Reflektionen och 
dokumentationen i portfolioarbetet medför också större självkännedom och social kompetens 
(Ackelman 2000). 
 

Nu är det verkligen så att man kan känna sig stolt över saker, så man lär sig att allt man gör är fint 
liksom även om det inte gick så bra eller så. Man lär sig liksom om självkänsla. Man lär sig mer om sig 
själv när man har den här (E8). 

 

Elever anser att en av anledningarna med portfolioarbetet är att kunna visa en del av deras 
personlighet för kamrater och för föräldrar vid utvecklingssamtal. De menar också att de lär 
sig att bli modigare genom att visa sina arbeten för andra elever eller vuxna. De uppfattar att 
de blir stärkta känslomässigt. Att arbeta mot mål som sedan uppnås uppfattas som positivt för 
självkänslan.  

 

Alltså, det är väl bra för att man kan visa lite av sin personlighet (E7). 

 
Självförtroende 
 Elever anser att de genom portfolioarbetet utvecklar självförtroende, att de lär sig vara stolta. 
Då eleverna får visa och berätta om sina arbeten för andra uppfattar de att det finns fler som 
kan tycka att det de gjort är bra. När de ser att de klarar olika saker blir de modigare och ökar 
därmed tron på sin egen förmåga.  
 

Jag tycker det är roligt att man får visa att man är nöjd med nånting… att man om man är nöjd med 
nånting, om man visar det att man, man kanske har gjort någonting själv som kanske inte läraren har 
tagit in och rättat, så vill man sätta in det här, så ser t.ex. läraren det och ens föräldrar å då är det 
någon mer som tycker att man gjort nånting bra och då känner man sig stolt över sig själv för att man 
har gjort nånting som är bra (E6). 

 

Man blir, jag tror man blir lite modigare när man har den här för att visa andra. Ja, det liksom, man 
kan känna sig stolt också. Det känns i hjärtat liksom när man har den (E8). 

 

NN brukar ju påpeka det med målblommorna ibland. Att man hade det som mål och då borde man ju 
lägga i nåt. Man brukar ju bli nöjd med saker när man har nått ett mål (E5). 

 
Samtliga elever uppfattar att portfolioarbetet som helhet är roligt och flera menar att det 
skapar engagemang. Denna positiva inställning väger över det som elever ibland uttalar kan 
vara motigt i portfolioarbetet.  

 

Hinder 
Några elever uppfattar det ibland svårt att kunna känna sig riktigt nöjda med arbeten de gjort. 
Att vara stolt över ett arbete väger tungt för dessa elever. De menar att då de uppmanas att 
välja något som de är stolta över, ibland måste välja något som de inte är jättestolta över, för 
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att kunna välja något. Vid dessa tillfällen har de svårt att formulera vad de ska skriva och 
motivera varför de valde just det arbetet.  

Pedagogernas uppfattningar av lärandets innehåll 

Att lära sig reflektera 
Reflektion över det egna lärandet i stort 
Pedagoger menar att portfolioarbetet blir en röd tråd under elevers skolgång som kan följas 
och som visar på lärande över tid. De uppfattar att elever blir mer insiktsfulla och ser 
skillnader.  Detta eftersom eleverna dels kontinuerligt samlar arbeten som de är stolta över 
under hela skoltiden och dels för att vissa moment av sparandet är styrt just för att eleverna 
ska ha en möjlighet att jämföra. De styrda momenten kan bland annat innebära att skriva ett 
brev där eleverna berättar om sig själva. Detta moment återkommer på en av skolorna i 
studien, i varje skolår och sparas som underlag för reflektion. Äldre elever, kan enligt 
pedagoger, välja ut arbeten till sin portfolio som inte är helt perfekta, men som de ändå kan se 
sin egen utveckling i.   
 

Man ser en röd tråd i deras utveckling. Så enkelt kan man säga, olika dokument vad gäller olika 
inlärning då och olika ämnen till exempel (P2). 

 
När de blir äldre så tar de in sånt som inte är helt rätt men där de kan visa att jag kunde inte det här 
alls för ett tag sen, men nu förstår jag det. Så det är ett väldigt bra verktyg för barnen att se vad de har 
lärt sig och att de har lärt sig mycket (P4). 

 
Reflektion kring den egna kunskapsutvecklingen 
Pedagoger uppfattar, liksom eleverna, att de genom portfoliometodiken blir bättre på att 
reflektera över sina mål, förstå och tolka dem. Denna medvetenhet hjälper eleverna att veta 
vilka mål de ska arbeta emot.  I portfoliosamlingen anser pedagoger att det ges konkreta bevis 
för utveckling hos elever genom deras arbeten och reflektioner. Tillsammans med lärare och 
kamrater och enskilt reflekterar eleverna över om de har nått målen.  Vid användande av 
loggboken menar de att målen hålls levande och aktuella eftersom de arbetar med loggboken 
flera gånger varje vecka. Pedagoger menar att portfoliometodiken på olika sätt kan bidra till 
bra diskussionsunderlag kring lärandet elever emellan. Både styrda pedagogiska samtal och 
mer spontana samtal elever emellan kan leda till lärande.  
 

 Portfolio, det är olika bevis på vad jag eller någon elev har åstadkommit under skolgången, under 
inlärningen. Det kan vara bevis på allt möjligt som visar vad dom faktiskt har lärt sig (P2) 

 
Oftast har det ju varit så innan att man samlar ihop dokument efter en termin, efter ett år och så 
skickar man hem det och så börjar man på ny kula. Här finns ju en otrolig möjlighet faktiskt att se vad 
har hänt sen första året man gick i skolan. Och det kändes som en utmaning för oss att kunna arbeta 
med det och se vad det skulle få för konsekvenser i arbetet med barnen då för oss lärare (P2).  

 

En pedagog uppfattar att loggboken utvecklar elevers reflektion och förmåga att utvärdera. 
Pedagogen menar att loggboken är mer levande än själva portfoliosamlingen, eftersom den 
finns med varje dag och den hjälper till att aktualisera veckans mål. Elever har enligt 
pedagogen lättare att fokusera på ett mål som de vet är veckans mål och sedan försöka 
uppfylla det.  Det blir mer greppbart då målet helst ska uppfyllas, utvärderas och reflekteras 
kring inom en vecka. Genom loggboken ges möjlighet för pedagoger att ge feedback till 
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eleverna, vilket betyder mycket för att dessa stegvis ska utveckla kunskaper som exempelvis 
sitt skrivande och sin förmåga att utvärdera.  

 

 Det här (loggboken) är ju mer inriktad mot dina mål . Det här blir mer levande och finns med varje 
dag och varje vecka. Det här (pekar på portfoliolådan) blir inte riktigt lika levande. Så den här 
(loggboken) ja, mer för att dom hela tiden tänker på vad är mitt mål denna veckan och vad ska jag 
tänka på. Vad är det som är viktigt för mig? (P3). 

 

I portfolioarbetet anser sig pedagoger kunna se att elever upplever att de utvecklar sitt 
skrivande t.ex. stavning, dubbelteckning och handstil. Pedagoger upplever även att elever kan 
se sin egen läsutveckling. Eftersom de i sin portfoliosamling har arbeten samlade från alla 
skolåren har de, enligt pedagoger, möjlighet att gå tillbaka för att få bevis på att de har 
utvecklat kunskap inom olika områden. Det är lättast för eleverna att se utvecklingen i sitt 
skrivande och pedagoger menar att det krävs en del kreativt tänkande för att komma på andra 
sätt för eleverna att tydligt kan se sin utveckling. Läsutvecklingen kan t.ex. göras tydlig 
genom att barnen får läsa in texter på band.  
 

De går tillbaka och tittar, aha, tyckte jag det då! Och vilken handstil jag hade då! Vad jag stavade då! 
(P1). 

 
Stimulering av elevers reflektion 
Pedagoger uppfattar att de i portfolioarbetet kan stimulera utveckling av elevers reflekterande 
genom att ställa utredande frågor till dem rörande deras arbeten. Detta kan både ske genom 
samtal och genom att frågorna ställs skriftligt så att eleverna får reflektera skriftligt.  
Pedagoger menar vidare att dessa behöver hjälp och stöd då de utvecklar sin möjlighet till 
reflektion. Eleverna behöver till en början hjälp att formulera sina tankar i ord och skrift. 
Ibland upplever pedagoger att de måste hjälpa eleverna att se vad dessa behöver arbeta mer 
med. 
Pedagoger uppfattar att förmågan till reflektion utvecklas mycket i år fyra till sex. I år fyra 
kan det av elever uppfattas som jobbigt att reflektera, medan det för många uppfattas 
självklart i år sex. För att få så många elever som möjligt att utvecklas i reflektion och 
värderande bör det enligt pedagoger arbetas långsiktigt. Vidare menar de att eleverna bör 
tränas stegvis i att utveckla förmågan i att reflektera. Eleverna kan bland annat tränas i att bli 
bättre på att reflektera genom att pedagogerna ställer frågor till deras arbeten som bör mynna 
ut i en egen insikt om vad som bör förbättras. Genom reflektioner menar pedagoger att elever 
blir mer och mer medvetna om sitt eget lärande. De ser tydligare vad de är bra på och vad de 
kan förbättra. De lär sig se skillnader i vad de kunde förut och vad de kan nu. Några 
pedagoger tror dock inte att eleverna kan se någon djupare mening genom sitt arbete med 
portfolio.   

När dom var små då var det ju alldeles nytt då. Då försökte jag dela upp i lite kortare steg för att det 
skulle bli lite mer greppbart. (P2) 

 
Men det är ju det som är målet att komma dit och då tror jag man måste vara långsiktig, att se att barn 
som börjar med tänket i nån form av skepnad i tidiga år. De blir tränade i att reflektera, kanske 
ifrågasätta eller, ja värdera sitt eget lärande (P5). 

 

Pedagoger uppfattar det som en vinst att låta elever reflektera både över egna och kamraters 
arbeten. De menar att eleverna är bra på att ge varandra uppmuntrande kritik och ser även 
vinsten i att eleverna bekantar sig med olika kamraters sätt att skriva. Genom att ta del av 
kamraters texter får elever något att jämföra sina egna texter med. Genom reflektion i 
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kamratutvärderingar kan eleverna lära sig, både att hitta svagheter som kan förbättras och 
sådant som de upplever som god kvalitet.   
 
Reflektion inför utvecklingssamtal 
Pedagoger uppfattar att elever blir bättre på att reflektera då de förbereder sig inför 
utvecklingssamtalen. Inför ett utvecklingssamtal menar pedagoger att eleverna tar fram sina 
portfoliosamlingar och reflekterar över vad som har hänt sen sist. Flera pedagoger betonar 
vikten av att eleverna upptäcker skillnader då de reflekterar.   
 

För det finns alltid nånting som man kan förbättra då va. Och då får de verkligen försöka tänka efter 
och titta på det de har gjort och vad är det jag brukar behöva rätta till eller behöva göra en gång till? 
Vad är det jag tycker är svårt? Då behöver jag nog träna på det (P1). 

 
Hinder  
Det uppfattas av pedagoger som att många elever upplever det svårt att reflektera och helst 
bara vill skriva någon kort kommentar till sina arbeten. Pedagoger uppfattar det som svårt att 
utveckla en djupare reflektion hos en del elever och menar att portfolioarbetet är svårarbetat.   
Elever kan ibland, enligt pedagoger, vara så upptagna av att jämföra sig med andra att de låter 
bli att utveckla vissa kompetenser, som exempelvis förmågan att reflektera. Det kan vara svårt 
för barn att förstå vinsten med reflektion eftersom de i många fall är mer inriktade på att 
snabbt bli färdiga med ett arbete.  

 

 Hur går det? Och då ska de inte bara skriva bra och inte bra eller dåligt eller ganska bra, utan de måste 
sätta ord på det. Hur tycker du att det går att förstå och komma ihåg vad du läst? De ska ju alltid svara 
på frågor till (P1). 

 

Hon är så rädd för att hon inte ska vara bland de duktiga. Hon måste inse att det finns nåt som hon 
måste jobba lite mer med. Fröken bråttom som inte hinner ta det lugnt och reflektera (P1). 

 
 

Att lära sig värdera 
Träna värdering 
Pedagoger uppfattar att elever lär sig efterhand att välja bra arbeten genom att arbeta med 
portfoliometodiken. Liksom eleverna, så uppfattar pedagoger att för en del elever kan det 
dock vara svårt att välja. Dessa elever tycker ofta att det är jobbigt att välja, reflektera och 
därmed värdera och vill därför inte spara arbeten i sin portfolio. Därför, menar pedagoger att 
det är oerhört viktigt att hjälpa dem när de förbereder en utvärdering eller ett 
utvecklingssamtal. Det är viktigt att ställa stödfrågor, att hjälpa dem att sätta ord på sina 
tankar. För att kunna arbeta stödjande och genomtänkt med portfolion krävs det tid, vilket alla 
pedagoger i studien uppfattar att de saknar. 
Pedagoger anser att eleverna genom träning lär sig allt mer att värdera utifrån sig själva och 
då kan se sin egen utveckling. De menar vidare att elever, liksom i reflektionen, också blir 
bättre på att värdera arbeten ju äldre de blir och ju längre de har arbetat med portfolio. De 
anser också att det inte är säkert att det är de elever som har mest i sin portfolio som kan 
värdera bäst. En del elever sparar mycket, men reflekterar inte så djupt. Andra är mer 
selektiva i sina val och reflekterar desto djupare. 
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Man försöker ju hjälpa barnen då man förbereder. Till exempel hade NN gjort iordning om 
skrivutveckling. Då hade hon lite stödfrågor, så skriver barnen kring det. Det är viktigt också att man 
skriver utvärdering. Man måste ju hjälpa barnen. Vad är du nöjd med? Den är fin, den är bra…alltså 
det blir så fattigt. Man måste hjälpa barnen att sätta ord på ( P2). 

 
Jag menar inte värdera utifrån andra, utan att man ser sig själv hur man faktiskt utvecklas hela tiden 
(P5).  

 

För det är ju en del elever, de har inte en väldigt god självkännedom, utan sätter in väldigt mycket i sin 
portfolio utan att det är så många tankar bakom det. Medan någon annan är väldigt självkritisk, kanske 
inte sätter in så mycket, men vet varför man har portfolio och vad det är som ska finnas i (P4). 

 
Värdering gentemot mål  
Pedagoger uppfattar att varje steg i elevers kunskapsutveckling blir tydligt när målen brutits 
ner, genom deras s.k. målblommor. Det blir då lättare att värdera gentemot målen. När elever 
blir äldre anser pedagoger att elever kan uppleva ett mål som väldigt stort och att det då kan 
vara svårare för eleven att se tydligt när de har uppfyllt målet. Pedagoger menar att elever 
länge behöver stöttning i att värdera sina arbeten, fast på olika sätt utifrån ålder.  
Pedagoger uppfattar att det är lättast att se och värdera elevernas skrivutveckling. För eleverna 
själva är det, menar de, skrivandet som också är lättast att se, värdera och jämföra. Det kan 
vara svårt att få med alla ämnen i portfolion. Det blir gärna fokus på just läsa, skriva, bild och 
matematik. 
 

Men när man är äldre, ett mål kan ju bli jättestort och det är inte så tydligt för eleven då när dom har 
lärt sig, utan det behöver man kanske hjälpa dom med (P2). 

 
I fyran gjorde vi så att dom skriver ju ”brevet om mig själv” varje år, då tog vi och satte ihop dom och 
så fick dom lägga dom framför sig såhär då blev det skrivutveckling igen. Det blir ofta det. Det är lätt 
att utvärdera det (P2).  

 
Kamratutvärderingar 
Pedagoger uppfattar också att elever lär sig att värdera sina arbeten gentemot personliga, 
tidigare prestationer. De menar att elever tränas i att bli bättre på att värdera olika arbeten, 
exempelvis genom att tillsammans i grupp diskutera olika texters goda och mindre bra inslag.  
De pedagoger i studien, som arbetat med utvärderingar i grupp, menar att eleverna lär sig 
värdera genom att utvärdera varandras texter, så kallade kamratutvärderingar. I samtalen 
eleverna emellan lär de sig alltmer att tänka över vad de behöver förbättra, de lär sig se 
skillnader mellan olika arbetens kvaliteter. Pedagoger anser att elever inser att de kan påverka 
sina arbetens kvalitet genom att engagera sig mer i sina arbetsuppgifter. De uttrycker att när 
elever lagt mer tid på ett arbete blir de mer stolta och vill spara arbetet i sin portfolio. 

 

Då har man ju gjort det lilla extra som vi ofta pratar om. Att man nöjer sig inte med att bara hafsa 
ihop nånting. Man gör det fint. Ja, så att man kan känna sig nöjd med sig själv (P4). 

 
 Och sen fick dom sätta sig med kompisen och jämföra. Så försökte man göra dem lite medvetna då 
om vad det är som har hänt nu med din skrivutveckling? Och då satt kompisen jämte och pekade 
”titta nu skriver du ju med små, det kunde du ju inte då (P2). 
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Och så har det tillsammans formulerat något om vad de tyckte då. Och sen har jag också skrivit en 
kommentar. Och det är ju ett jättebra sätt, för då kan man ju alltid få fram det där som är positivt. 
Kompisarna gör ju det automatiskt. Dom hittar ju alltid positiva grejer. Sen förslag: så kan du göra 
nästa gång för då blir det ännu bättre. Jag ger förslag också. Och de blir ju så oerhört stolta när de 
sitter där. Så det har vi ju sagt, att vi kunde jobba mer med det, kamratutvärdering, för det lyfter ju 
mycket och dom lär av varandra, varandras texter (P2). 

 

Jo, framförallt när man ser deras, när dom väl har lådorna så är det jätteroligt att se deras…hur dom 
pratar med varandra. Det är ju det som är intressant egentligen. Titta här och jämföra och så (P3). 

 
Loggbokens betydelse 
 Pedagoger upplever att loggboken med sina möjligheter för pedagoger att ge feedback till 
eleverna betyder mycket för att dessa ska utveckla kunskaper som exempelvis sitt skrivande 
och sin förmåga att utvärdera. Att på ett naturligt sätt varje vecka få träna på att planera, 
formulera mål, reflektera och utvärdera upplevs positivt av pedagoger då de kan se hur detta 
stegvis utvecklar elevers lärande.   
 

Jag hade ju en kille exempelvis som har blivit så mycket bättre på att skriva utvärderingar. Först skrev 
han kanske bara tre rader och nu måste han till och med ha extrablad för att få plats med all text. Det 
är roligt att se. Man kan ju ge mycket beröm i den här boken, personlig beröm (P3). 

 
Hinder 
Pedagoger uppfattar att det för en del elever kan vara svårt att välja. Eftersom elever tycker att 
det är jobbigt att välja, reflektera och värdera vill de inte spara arbeten i sin portfolio. 
Tiden uppfattas av samtliga pedagoger som en bristvara. Det är svårt att hinna med att hjälpa 
alla elever kring värderingsarbetet, att välja ut och formulera sina reflektioner. 
 

Vi kan säga att vi är inte framme och vi är inte i mål och en del utav oss tycker att vi har en ganska 
lång bit att gå. Och många tycker att vi gör allt vad vi orkar och tidsaspekten då va, hur ska vi lösa 
den?(P5). 

 

 

Att lära sig ta ansvar 
Ansvar för urval 
Pedagoger uppfattar att frågan om äganderätt till portfolion kan vara svår. Om pedagogerna 
inte får vara med och bestämma vissa delar i portfolion upplever de att vissa jämförelser och 
därmed pedagogiska vinster går förlorade. Därför anser de att eleverna inte kan få ta fullt 
ansvar för urval. 
De lär sig, enligt pedagoger, att göra medvetna val av arbeten till portfoliosamlingen med 
fokus på utveckling.  
  

Ju äldre de blir ju större ansvar får de ju ta för sin portfolio, men speciellt för sitt lärande och den klass 
jag nu har är väl den klass  som har tagit allra störst ansvar (P4). 

 

Ansvar för kvalitet och mål 

Pedagoger uppfattar att eleverna lär sig ta ansvar för att göra grundligare arbeten genom 
portfolioarbetet. Om de vet att målet är att arbetet helst ska sparas i portfolion, sporrar det 
dem till att engagera sig och arbeta ordenligt. När eleverna ser sin egen utveckling blir de 
stolta, vilket höjer kvaliteten, menar pedagoger. Ansvaret för portfolioarbetet och det egna 
lärandet ökar med ålder. 
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Pedagoger uppfattar att elever genom portfolioarbetet tar mer ansvar för att själva tolka mål, 
sätta nya mål och utvärdera mål. Genom utvärderingar och i arbete med Individuell 
utvecklingsplan, de individuella målen, menar pedagoger att elever i större utsträckning tar 
ansvar och påverkar sitt lärande. Att diskutera målen med eleverna är viktigt för att de ska 
kunna ta ett större ansvar kring sitt lärande och också bättre kunna värdera om de uppnått sina 
mål. Portfolion kan då vara en väg att visa att eleven nått målet. 

 
Och sen utifrån det har vi vid samtalet gått igenom detta och skrivit den nya utvecklingsplanen. Och 
då tycker jag att det här är lite i arbetet med portfolion med för det här är för eleven att inse att de kan 
ta ansvar för sitt eget lärande med, att de ska tänka efter, att vad är det jag behöver (P1). 

 
Det är ju ett bra sätt att se om man har nått målen. Målen är nånting som vi försöker vara noga med 
att tala om för eleverna när vi jobbar med nånting. Vad är målen? Varför måste vi jobba med det här? 
Finns det någon anledning till att vi behöver veta det här, eller är det bara vi på skolan som tycker att 
det är bra? Det diskuterar väldigt mycket och sen så kan ju portfolion visa om man har nått målen 
(P4). 

 
Kan de själva vara mer delaktiga.. och det ultimata är ju liksom att de själva är med och leder samtalet 
och visar på sin egen utveckling och det är ju målet vi egentligen har med vår grundportfolio då. Det 
är ju lång träning och liksom få barnen att förstå tänket med det (P5). 

 

 

Ansvar i samband med utvecklingssamtal  
Pedagoger menar att eleverna utifrån ålder tar ett allt större ansvar för sina utvecklingssamtal. 
Ett mål i portfolioarbetet på skolorna i studien är att eleverna till stor del ska hålla i sina egna 
utvecklingssamtal i år sex. Med hjälp av portfolion kan eleverna själva ta ansvar för att berätta 
om sitt eget lärande. Pedagoger menar att elever blir bättre på och tränas i att berätta och 
redovisa kring sitt eget lärande på utvecklingssamtalen. Detta tränas stegvis då de tidigare har 
fått berätta och redovisa om sina portfolios i grupp, tillsammans med läraren och även 
skriftligt.  
 

Kan de själva vara mer delaktiga… och det ultimata är ju liksom att de själva är med och leder 
samtalet och visar på sin egen utveckling och det är ju målet vi egentligen har med vår grundportfolio 
då. Det är ju lång träning och liksom få barnen att förstå tänket med det  (P5). 

 
Hinder 
Inför ett utvecklingssamtal har en pedagog erfarenhet av att elever inte vill stoppa i något i 
portfoliosamlingen som läraren har bestämt att alla ska lägga dit. Pedagogens avsikt i detta 
fall var att eleven själv skulle få visa på lärande från en viss situation. Med respekt för eleven 
fick eleven själv välja om arbetet skulle finnas kvar eller plockas ur efter samtalet. 
 

För om något barn säger så här ”Nä, jag tycker inte om det här och vill inte ha det i lådan. Nej, okej 
då, visa det på utvecklingssamtalet men sen lägger vi det inte i lådan. För det är ju också sådär att man 
vill visa respekt för barnen (P2). 

 

 

Att lära sig strukturera 
Pedagoger upplever att den fysiska portfolions utformning är viktig för elevers lärande. Det är 
viktigt att ha ett ställe att samla de arbeten som eleverna är extra nöjda med. Den tydliga 
strukturen, menar de, underlättar för eleverna att lätt kunna hitta arbeten och tidigare 
reflektioner. En pärm eller en låda upplevs lätt att plocka fram och är något konkret att ta på. 
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 Men nu så har vi ju det i portfoliolådan så att man gå in där och titta hela tiden och barnen själva kan 
gå tillbaka och titta på det de hade innan (P1). 

 
…för det finns  fördelar med papperpärmen med portfolio då. Då har man ju faktiskt dokumentet, 
som du kan känna och hålla i… men jag har pärmen som jag tar fram och bläddrar upp när som helst 
(P5). 

 

Medvetet arbetssätt 
I portfoliosamlingen anser pedagoger att man får konkreta bevis för utveckling hos elever 
genom deras arbeten och reflektioner. De ser lättare sina mål, förstår och kan tolka dem 
bättre.  Pedagoger menar att strukturen i portfoliometodiken på olika sätt kan bidra till bra 
diskussionsunderlag kring lärandet elever emellan. Genom att arbeta med portfolio kan 
eleverna ges möjlighet att tydligare se sin utveckling över längre tid.  
 

Portfolio, det är olika bevis på vad jag eller någon elev har åstadkommit under skolgången, under 
inlärningen. Det kan vara bevis på allt möjligt som visar vad dom faktiskt har lärt sig (P2). 

 
Oftast har det ju varit så innan att man samlar ihop dokument efter en termin, efter ett år och så 
skickar man hem det och så börjar man på ny kula. Här finns ju en otrolig möjlighet faktiskt att se vad 
har hänt sen första året man gick i skolan. Och det kändes som en utmaning för oss att kunna arbeta 
med det och se vad det skulle få för konsekvenser i arbetet med barnen då för oss lärare (P2).  

 
Pedagoger ser portfolioarbetet som ett processarbete där eleverna lär sig och utvecklas mer 
och mer ju äldre de blir och ju mer de tränar. Pedagoger hävdar att portfolioarbetet i sin 
uppbyggnad bör anpassas till ålder, mognad och förmåga. De menar också att eleverna 
behöver hjälp i början och att arbetet bör delas upp i steg för att eleverna verkligen ska förstå 
vad det innebär.  
 

När dom är små då var det ju alldeles nytt då. Då försökte ju jag dela upp det i lite kortare steg för att 
det skulle bli mer greppbart (P2). 

 

Hinder 
En portfolio kan, enligt pedagoger, ibland bli för full och eleverna kan ibland behöva välja 
bort något för att få en bättre struktur och helhet. Det finns svårigheter med detta eftersom 
elever ibland är så stolta och nöjda med allt de sparat att de inte kan eller vill rensa i 
samlingen. 
Att portfolion ofta är så stor att den inte får plats på elevens arbetsplats gör att en pedagog 
uppfattar portfolioarbetet som svårarbetat. För att komma ihåg den och ha en möjlighet att 
arbeta aktivt med den, ansåg hon att den måste finnas lättillgänglig.  
 En pedagog som periodvis arbetat med digital portfolio uppfattar svårigheter i 
portfolioarbetet eftersom det kräver datortäthet, fungerande teknik och tekniskt intresserade 
pedagoger.  
 

P: Och sen ska jag säga det att våra har lagt ner så mycket i ettan, tvåan och trean så de kommer inte 
att få plats med några grejer från sexan. 

I: Ni känner inte att ni vill rensa i portfolion? 

P: Det är väl tanken. Vi får väl nästan göra det så småningom nu då…det är ju inte säkert att dom vill 
det (P3). 
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Personlig utveckling 
Självkänsla och självförtroende 
Pedagoger menar att elever uppfattar portfolioarbetet som lustfyllt och att det skapar stolthet, 
vilket de i sin tur upplever utvecklar elevers ambition. Eleverna uppfattas ofta vilja göra 
grundligare och mer välgjorda arbeten, vilket enligt pedagogerna medför högre kvalitet. 
Skolans status höjs när portfolion kan visa på att det är viktiga saker vi håller på med, att det 
ska vara fint, ordentligt och seriöst. 
 Elever blir också, enligt pedagoger, mer motiverade på ett utvecklingssamtal då det är lättare 
att visa än att bara prata. Portfolion uppfattas ge dem bättre självförtroende. 
 

Så, dom är otroligt stolta plus att dom faktiskt ser vad dom lärt sig (P2). 

 
Det är underbart att se deras ögon då de plockar upp sin portfolio (P4). 

 
Det är någonting som de är väldigt stolta över, någonting som stärker dem, ger dem bättre 
självförtroende (P4). 

 
Att barnen och jag ser utvecklingen och att dom blir oerhört stolta över sina skolarbeten. Jag tror att 
det blir en nivå.., man höjer nivån på kvalitén (P2). 

 

 

Pedagoger uppfattar att portfolion ska vara personlig och att den kan vara till hjälp vid 
överlämningar för att visa delar av elevers personlighet.  

 

Med portfolion så behöver de ju inte tänka så mycket, utan när de ska visa någon, nästa lärare eller 
nånting, så är det bara att plocka fram. Det här har jag gjort. Det är en bit av mig. Det är jag bra på 
(P4). 

 

Jämförelse mellan elevernas och pedagogernas uppfattningar av 
lärandets innehåll 

I följande stycke redogör vi för studiens vidare syfte, en jämförelse av skillnader och likheter 
av uppfattningar. Det finns både skillnader och likheter mellan vad i lärandet som elever och 
pedagoger uppfattar att elever utvecklar i arbetet med portfolio. Vissa skillnader är inte så 
stora, medan en del skillnader är mer tydliga. Elever uppfattar och betonar ibland olika delar 
av lärandet, liksom pedagogerna. Skillnaden i vad i lärandet som utvecklas är egentligen inte 
så stor. Elever och pedagoger uppfattar att portfolio har ungefär samma betydelse för vad i 
lärandet som utvecklas. Däremot skiljer sig synen i många fall på hur de uppfattar, tänker och 
resonerar kring lärandet, t.ex. uppfattningen av hur de ser på svårigheter och möjligheter i 
arbetet.  
Både elever och pedagoger uppfattar att det kan vara svårt för elever att välja ut arbeten till 
sin portfolio. De flesta elever uppfattar att de efterhand blir bättre på att välja. En del elever 
vill ha total makt över urvalet, medan andra vill att pedagogerna ska hjälpa till. Pedagoger 
inser att eleverna i många fall vill äga sin portfolio helt, bestämma över t.ex. urval. För 
pedagogerna är det nödvändigt att till viss del vara med och styra urvalet, just för att det 
medför pedagogiska vinster och ett medvetet reflekterande. De menar att eleverna inte kan ta 
fullt ansvar för detta. 
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Både pedagoger och elever ser att eleverna alltmer efter ålder tar större ansvar för 
utvecklingssamtalen. Inför utvecklingssamtalen vill pedagogerna ibland styra vad eleven ska 
välja från portfoliosamlingen att samtala med föräldrar kring. Detta för att de då har ett 
pedagogiskt syfte med reflektionerna kring lärandet. Ibland uppfattas detta som ett problem 
för eleven då denne inte själv har valt arbetet.  
Både pedagoger och elever uppfattar att eleverna genom arbetet med portfolio blivit bättre på 
att reflektera och se om de nått målen. Pedagogerna uppfattar däremot att eleverna behöver 
hjälp och stöttning i sina reflektioner, medan detta inte alls tas upp av eleverna. De pratar som 
tidigare nämnts istället om hjälp vid urval. Pedagogerna anser att de behöver hjälp i 
reflektionsarbetet för att kunna välja medvetet. 
Det uppfattas av pedagogerna att många elever tycker att det är svårt att reflektera och att 
utveckla en djupare reflektion. De vill helst, enligt dem, bara skriva någon kort kommentar till 
sina arbeten. Eleverna däremot betonar inte så mycket just svårigheterna i reflektionen, utan 
uttrycker det som att det ibland är tråkigt och jobbigt. Pedagogerna ser vinsten av att lägga ner 
mycket tid på reflektionerna, medan eleverna vill göra snabba reflektioner. De har inte 
tålamod, eller så blir det ett tävlingsmoment, menar pedagoger. 
En del pedagoger betonar vikten av att reflektera tillsammans, vilket inte alls kommer fram 
hos eleverna. Pedagogerna uppfattar kamratutvärderingarna som en vinst, ett tillfälle att lära 
tillsammans och av varandra. När eleverna pratar om reflektion, så uppfattar de mest den 
individuella reflektionen. Pedagoger framhåller till skillnad från elever att portfoliometodiken 
kan bidra till bra diskussionsunderlag kring lärandet, elever emellan. Pedagogerna nämner 
både styrda och icke styrda diskussioner. 
Både pedagoger och elever uppfattar att eleverna i arbetet med reflektionen tydligast lär sig se 
sin kunskapsutveckling inom skrivande, läsning, engelska och bild. Just skrivutveckling är 
något som de flesta nämner att de ser. Det finns dock ett par elever som inte så tydligt ser eller 
kommer på själva att de har lärt sig se detta i sitt arbete med portfolio. 
I värderingsarbetet tar elever främst upp att de jämför resultaten med sina egna tidigare 
prestationer. De nämner inte lika ofta värdering gentemot mål eller kriterier. För pedagogerna 
är däremot värdering gentemot mål mest i fokus. Här kan vi se att pedagogerna har ett helt 
annat djup och en medvetenhet i värderingsarbetet jämfört med eleverna. Pedagogerna ser 
målen och målblommorna som en självklarhet i arbetet, medan alla elever inte ser den 
kopplingen så tydligt.  
I värderingsarbetet och urvalet är det lätt att eleverna stannar med fokus på att vara stolta och 
nöjda, menar ett par pedagoger. Pedagogerna själva vill gå djupare och mer tydligt ha med 
utvecklingsperspektivet som ytterligare en dimension. 
Pedagogerna uppfattar att portfolioarbetet på olika sätt höjer kvalitén på hela skolans arbete, 
medan elever däremot nämner att det höjer kvalitén på deras egna arbeten. Pedagogerna har 
här ett vidare perspektiv.  
Både pedagoger och elever ser strukturen som en hjälp i att få överblick över elevers lärande. 
Pedagoger däremot ser fler svårigheter med portfolios konkreta struktur och utformning 
jämfört med eleverna. De uppfattar det svårt att hantera en full portfolio, samt att det ibland 
blir omständligt att eleverna ska gå och hämta sin portfolio på annan plats i klassrummet. 
Eleverna tar däremot inte upp några svårigheter alls med strukturen. De ser fördelar med att 
det är lätt att hitta tidigare arbeten att titta tillbaka på och jämföra med. 
Alla pedagoger uppfattar att om portfolioarbetet ska kunna utveckla lärandet måste det få ta 
en hel del tid. Tiden uppfattas av samtliga pedagoger som en svårighet i portfolioarbetet. 
Detta uppmärksammas över huvud taget inte av eleverna. Vi kan i intervjuerna med 
pedagogerna utläsa en trötthet över alla trender och nya inslag i skolans verksamhet och att 
portfolioarbetet tar tid är alla pedagoger i intervjuerna ense om. 
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Pedagogerna uppfattar emellertid problemet med tiden på olika sätt. För någon är det ett stort 
problem, medan för en annan är det mer en fråga om hur man ser på det hela. Att ta tid till att 
diskutera, reflektera och värdera är också svenska, menar pedagogen. 
Avslutningsvis kan konstateras att samtliga elever och pedagoger uppfattar portfolioarbetet, i 
sin helhet, som positivt för lärandet. Alla elever uppfattar det som lustbetonat. Pedagogerna 
däremot ser hinder. Samtidigt som det i det stora hela är positivt för de flesta pedagoger 
uppfattas det också som en arbetsbörda.  
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Diskussion 

Nedan följer först en kortare metodreflektion, därefter diskuteras resultatet där resonemanget 
kring elevers lärande och arbetet med portfolio vidgas en del. 
Som metod uppfattar vi att intervjun har varit en bra väg att gå för att få fram personliga 
uppfattningar av elevers lärande i arbetet med portfolio. Att få ta del av de aktuella uttalade 
uppfattningarna har för oss inneburit en kvalitativt djupare insikt. Vi har lärt oss att det krävs 
stort kunnande och tålamod för att åstadkomma bra kvalitativa intervjuer med elever. 
Pedagoger har, uppfattar vi, det lättare än elever att uttrycka sig utförligt. Vid valet av elever 
till intervjuerna betonades önskemål om att dessa skulle ha en bra förmåga att kunna uttrycka 
sig muntligt och att de skulle kunna sätta ord på sina tankar. Detta skulle kunna innebära att 
de elever som medverkat i studien i huvudsak var välmotiverade och/eller högpresterande 
elever? 
Pendlingen mellan subjektivitet och kritisk distans har pågått under hela arbetets gång. 
Eftersom vi till viss del har personliga erfarenheter av portfolio har vi ansträngt oss att ställa 
oss vid sidan av och distansera oss. I detta har vi haft god hjälp av vår handledare och våra 
kritiska studiekamrater i handledningsgruppen. Det har också uppfattats som en stor fördel att 
få skriva i par då detta har medfört många givande diskussioner. Att diskutera oss samman har 
inneburit ytterligare reflektioner, särskilt i analys- och resultatavsnitten. 
 
 
Låda eller pärm? Plastfickor eller register? 
Det går inte efter alla intervjuer att tvivla på att formen har betydelse för ett lyckat 
portfolioarbete. Att själva förhållningssättet är viktigt har framkommit. Både pedagoger och 
elever uttrycker positiva tankar om att ha ”det bästa” samlat på ett ställe. Det må vara en 
pärm, en mapp eller en låda, men det konkreta verkar vara viktigt. 
Vi lever i ett samhälle fullt av dokumentation och det kan ibland kännas övermäktigt att få en 
överblick över all denna dokumentation. Även vad gäller loggboksarbetet kom det fram 
positiva reaktioner på att ha mål och utvärderingar på ett ställe, i en bok, som ständigt hålls 
levande. Barn liksom vuxna behöver hjälp med att strukturera sin verklighet. I detta 
perspektiv menar vi att portfolios struktur kan ha en positiv betydelse för användaren och 
även för lärandet. Alla vet var de ska leta efter sina viktiga arbeten och sina tidigare 
reflektioner.  
Att lära sig att samla värdefull information i tidiga år skulle kunna ses som en första träning i 
att senare i livet kunna ställa samman en CV. 
En pedagog i studien som arbetat mycket med digital portfolio uttrycker både positiva och 
negativa sidor med den digitala formen. Arbetssättet är bra på så vis att det går att få med alla 
typer av dokumentation och att den inte blir full. En pärm, en mapp, eller en låda kan däremot 
bli full om den inte rensas emellanåt. Risken för att detta kan uppstå finns då det saknas 
separerade arbets- och visningsportfolios, menar vi. Är det en bra lösning att ha den konkreta 
lådan eller pärmen och komplettera med digitala inspelningar, filmer, bildspel mm?   
Det vi kan konstatera både via annan forskning och i vår egen studie är att det finns många 
former av portfolio. Denna mångfald kan ibland leda till att arbetsformen uppfattas som 
svårarbetad. 
För att portfolioarbetet ska fungera bra är det därför av betydelse att varje förskola/skola 
skapar sin egen genomtänkta struktur och ger sig tid att samtala kring detta. Man måste pröva 
sig fram och ge utrymme för förändring och förbättring. 
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Finns det tid? 
Portfolio började i Sverige som en uppmaning uppifrån och i många kommuner skulle alla 
pedagoger utbildas i metoden. Många lärare kände först en stor entusiasm och projektet 
påbörjades kanske ofta i alltför stor skala. Samtidigt förespråkas vikten av att börja i liten 
skala och låta arbetet få ta tid (Ackelman 2000). 
I resultat kan utläsas att eleverna i studien överlag uppfattar arbetet med portfolio som 
positivt. Vi ser dock en viss tvekan hos pedagogerna, som bitvis uppfattar att arbetet kräver 
mycket extra tid. Det kan vara bökigt att få med alla olika bitar som portfolioarbetet 
innefattar, som målformuleringar, tid för reflektion och val, tid för utvärderingar både enskilt 
och i grupp. Helst ska pedagogerna också ha regelbundna utvecklande samtal med eleverna. 
Förutom arbetet tillsammans med eleverna krävs det tid av pedagogerna till att planera och 
utforma mål och kriterier. Tidigare forskning tillstyrker problemet med tidsbördan (Lester 
1997; Ellmin- Cederholm, Ellmin & Ellmin 2005). 
För att kunna utveckla portfolio till det ultimata verktyg som teorierna beskriver krävs mycket 
tid. Eftersom det ständigt kommer nya direktiv uppifrån uppfattas det som att det saknas tid 
till att riktigt kunna landa. Det kanske är så att vi i framtiden får finna oss i att ha det på det 
viset. I dagens samhälle, med dess kunskapsexplosion, där kunskap i princip väller över oss 
från många håll förväntas det kanske av oss att vi ska kunna välja och prioritera för att sedan 
hasta vidare. Vi tror att människan idag mer än någonsin behöver redskap för att kunna just 
välja och prioritera. Hur lär man sig detta? Kroksmark (2006) menar att ett nyckelbegrepp för 
ett nyskapande lärande blir tolkningen och att detta lärande förutsätter intuitivt lärande i 
kombination med lärande i grupp 
En pedagog i studien menar att det går att se på tidsbördan på olika sätt. Hon uttrycker att 
arbetet med portfolio inte behöver bli något jättearbete om man ser det som en integrerad del 
av svenskämnet. Då elever får reflektera, samtala och diskutera menar hon att det egentligen 
är svenskämnet och dess mål som det arbetas med. Vi kan konstatera att inställningen hos 
pedagoger delvis har betydelse för hur de väljer att tackla problemet med tid. I studien 
framkom att det måste finnas flera drivande pedagoger i portfolioarbetet på en skola. Vi 
uppfattar det som att pedagoger behöver resurser för att ha möjlighet att organisera sig på 
bästa sätt.  
Samtidigt som pedagoger i vår studie uttrycker frustration över tiden, ser de stora vinster med 
att använda portfoliometodiken som ett verktyg för lärandet. De ser att eleverna utvecklas på 
olika sätt i sitt lärande över tid.  
 
Reflektera mera? 
I bakgrunden tog vi upp att Läroplanerna över hela västvärlden under de senaste decennierna 
har gått mot att fokusera djupkunskap, kognitiva färdigheter, reflektion, metakognition, etik 
och social kompetens. Fokus inom skolan har skiftat från undervisning till lärande och 
läroprocesser (Hargreaves1998; Shepard 2000; Dysthe 2001; Cizek 1997). I ett försök att 
utveckla kompetenserna ovan har en del alternativa värderingsmetoder vuxit fram där 
portfoliometodiken är en. För oss som pedagoger känns det viktigt att hitta arbetssätt som 
både hjälper till att kontrollera och utveckla elevers lärande. Kontrollen är nödvändig för att 
kontrollera kvaliteten. Utveckling av lärandet kan ske genom sökande efter det som fungerar 
bra och efter det som fungerar mindre bra. Det som fungerar bra bör stärkas och bristerna bör 
åtgärdas.  
I resultatet kan vi se att de flesta elever uttrycker att de successivt blir bättre på att reflektera, 
att kunna tänka och uttrycka sina tankar kring sitt eget lärande. Men, det är svårt, menar 
många. Det är jobbigt och tråkigt att reflektera, menar andra. I bakgrunden tog vi upp 
forskning som visar på att de elever som lyckas bra i sina studier är de som i hög grad 
reflekterar över sina studier (Myndigheten för skolutveckling 2007). Vi hänvisade även till 
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Dysthe (1996, 2001) som menar att reflektioner elever emellan, leder till ökad förståelse och 
ökat lärande. Då elever utvecklar förmågan att reflektera över det egna tänkandet och 
förmågan att kontrollera och styra det egna lärandet och olika tankeprocesser så utvecklas 
metakognitionen (Ellmin 2003; Cizek 1999; Dysthe 2001; Fox 1999). Vi menar att vinsten 
med att träna upp förmågan att reflektera är så stor att det gäller att hitta vägar att gå som kan 
tilltala eleverna.  
Elevers positiva inställning till portfoliosamlandet kan få positiva konsekvenser då de ska 
träna reflektion som enligt vår studie kan uppfattas som motigt och svårt. För pedagoger bör 
det hela tiden vara viktigt att pröva olika sätt att motivera elever och att söka känna av om 
olika arbetssätt fyller denna funktion. Idag kanske portfolio är ett motiverande arbetssätt för 
många elever, men det kan vara helt andra arbetssätt som motiverar elever om tio år.  
 
Värdering: Betyg, produkt och process 
De politiska direktiven för skolan skiftar beroende på regering. I och med den borgerliga 
majoriteten går diskussionerna nu mot en betygsättande skola även för de yngre barnen. Här 
kan, som vi ser det, portfolio få en ännu större betydelse som ett komplement till de vanliga 
betygen. Särskilt viktigt blir detta för elever som kanske inte alltid känner sig nöjda med sina 
betyg, men i sin portfolio har med sig arbeten som de valt ut just för att de är nöjda.  
Internationellt är det naturligt att portfolio fungerar som alternativ värderings- och 
bedömningsmetod, medan vi i Sverige ofta har en inneboende rädsla för att värdera. Det är 
lite fult, upplever vi, att prata om värdering inom skolan i den undersökta åldersgruppen. 
Ordet värdera har en negativ klang och kopplas gärna samman med att betygsätta. Många 
pedagoger i de lägre åren drar sig för att sätta betyg på eleverna eftersom de tror att detta i 
vissa fall kan bli en ”knäck” för elevers självförtroende (Qvist, Ronnemo & Starby 2006). 
Ses ordet värdera däremot i ett annat perspektiv, så får det en helt annan innebörd. Värdera 
kan då vara att reflektera kring sitt eget arbete, processen och produkten, gentemot mål och 
kriterier. Att värdera ett arbete är inte alltid så lätt, vilket framkommer både från elever och 
pedagoger. Det uppfattas ibland svårt att välja ut, det är svårt att veta vad som ska skrivas på 
kvittona, att kunna motivera sina val och sin utveckling. Detta att värdera sitt eget arbete och 
att se var eleven själv står i sitt eget lärande, utifrån givna kriterier eller mål, är något helt 
annat än ett klassiskt betyg. Det betonar processen och utvecklingen, snarare än 
slutprodukten.  
Vi uppfattar att det finns svårigheter i att fördjupa elevers reflektion i portfolioarbetet på de 
skolor vi undersökt. Känslan finns där av att behöva komma vidare på något sätt, att ha 
redskapen och tiden för att tränga djupare in under ytan i elevers reflektion, värderingar och 
motiveringar. I bakgrunden togs det upp att reflektion är något som behöver tränas. För att 
den inte ska bli ytlig och förfalla till allmänt prat kräver den ett gemensamt språk och 
utvecklandet av begrepp (Ellmin 2003; Josefsson 2003). 
Inom den aktuella portfoliometodiken skrivs det mycket om att det bör utarbetas 
gemensamma bedömningskriterier, s.k. kriteriescheman eller matriser. Dysthe (2001;2002) 
menar att dessa kriterier helst ska arbetas fram tillsammans med eleverna. Viktigt är då att 
kriterierna inte blir alltför lika betygens kriterier eftersom det skulle kunna leda till att en del 
elever, ännu mer, får en känsla av att inte räcka till. I bakgrunden hänvisar vi till Dysthe 
(2001; 2002) som menar att det på varje skola och i varje kommun borde finnas möjlighet för 
pedagogerna att utveckla gemensamma bedömningskriterier och få möjlighet att jämföra hur 
de värderar arbeten till portfolio. Detta arbete prioriteras dock inte på alla skolor. Genom att 
träna sig i att i s.k. responsgrupper, diskutera texters innehåll och form, menar Dysthe, att 
elever utvecklar nya begrepp, ett nytt språk och en ny förståelse som höjer kvaliteten på både 
reflektionen och texterna i sig.  
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 Här menar vi att skolledningen har ett stort ansvar i att möta behovet, både som pedagogiska 
ledare och med tid. Det går inte säga att en skola ska arbeta med portfolio utan att 
kontinuerligt följa upp arbetet och utvärdera det, precis som med allting annat. 
Då eleverna i studien pratar om reflektion och värdering av sina arbeten, menar de i första 
hand värdering gentemot sig själva. Värdering är för de flesta att jämföra sina egna arbeten 
över tid och på så sätt se hur och vad de utvecklat, ett slags personligt jämförande. Det är få 
elever som pratar om att de värderar arbeten mot mål eller kriterier, även om läroplansmålen 
finns i bakgrunden av själva arbetet. Men frågan är om de är tillräckligt nedbrutna, tydliga och 
aktualiserade för eleverna i samband med reflektionen och värderingen. 
Vi anser, att pedagoger behöver hjälpa elever att träna sig i att se och sätta ord på sin 
utveckling, att tydliggöra kategorier och mål.  
Vid intervjuerna med eleverna kunde vi se att elevernas motiveringar och reflektioner på 
”kvittona” inte var särskilt djupa, även om det emellanåt glänste till hos ett par av dem. 
Frågan är om det inte ges tid för dem att tänka till ordentligt, om de är oförmögna p.g.a. ålder, 
eller om det är så att de helt enkelt inte tränats tillräckligt i att se den stegvisa utveckling som 
kan ske inom ett område som t.ex. skrivning. 
Vi tror, att pedagogerna behöver lägga mycket energi på att prata med eleverna kring vad som 
kännetecknar ett bra arbete, vad i arbetet som kan utvecklas och hur denna utveckling ser ut 
gentemot mål och kriterier. Kanske kan arbetet börja i mindre skala med exempelvis kriterier 
för berättelseskrivning och faktaskrivning. 
 
Personlig feed-back 
I studien framkommer att elever uppfattar kommentarer till sina arbeten från lärarna som 
viktiga. Enligt forskning utvecklas elevers lärande genom att de får kvalitativ feed-back 
(Shepard 2000).  
Några av vinsterna i detta perspektiv blir att genom formativ bedömning av elevers insatser 
kunna söka utveckla deras lärande på bästa sätt. Det som behövs är tid och mänskliga 
resurser. Den formativa bedömningen blir inte effektiv förrän den lett till ett vanemässigt sätt 
att arbeta på (Perrenoud 1991). Den formativa bedömningen förutsätter ett nära samspel 
mellan lärare och elev. Eleverna bör därför ges möjlighet att reflektera över sitt lärande, 
individuellt och tillsammans med andra, vilket kan ges i och med portfolioarbetet. Genom 
feed-back innehållande råd kan pedagoger söka stärka det som fungerar bra för eleven och 
korrigera eventuella fel. Med utgångspunkt från Black & William (1998) som hävdar att det 
inte finns någon så effektiv strategi för att förbättra utbildningskvaliteten som utvecklandet av 
den formativa bedömningen, så menar vi att detta borde prioriteras i undervisningen. Målet 
med den formativa bedömningen är att hjälpa elever genom feed-back att själva utveckla 
förmåga att utvärdera vad de uppnått och utveckla sina lärstrategier. I vår studie framkommer 
att pedagoger uppfattar det positivt för elever att få feed-back av kamrater genom 
kamratutvärderingar. 
Portfolio som alternativ värderingsmetod skulle med dess möjlighet att stärka självförtroendet 
kunna vara ett komplement till den summativa bedömningen av elevers arbeten och på olika 
sätt bli till bevis på elevers utveckling.  
 
Att lära ett förhållningssätt eller att använda verktyget rätt? 
 Något som vi uppfattade intressant var att en elev och en pedagog i studien, som såg 
portfolioarbetet som positivt, ändå menade att de inte tyckte att själva portfolioarbetet var en 
nödvändighet. De menade att det viktiga inte var portfoliosamlandet, att ha en låda eller en 
pärm utan själva arbetssättet. Det viktiga, enligt dem, var att arbeta medvetet med reflektion, 
målsättningar, utvärderingar, synliggörandet av utvecklingen o.s.v. Det var inte så viktigt att 
vara trogen portfolio.  
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Vi kan i studien utläsa att pedagoger känner sig stressade av att de inte är trogna 
portfoliometodiken. De menar att de känner dåligt samvete för att de inte arbetar med 
portfoliosamlingen oftare. Pedagogerna arbetar med alla viktiga moment inom 
portfoliometodiken, men uppfattar att de ibland glömmer att ta fram lådan eller pärmen. Om 
förhållningssättet med reflektioner, målsättningar och utvärderingar finns med i det vardagliga 
arbetet så kanske det inte är nödvändigt att arbeta aktivt med portfoliosamlingen mer än ett 
par gånger per termin. För somliga är det rätt att arbeta med portfoliosamlingen varje vecka 
och för andra räcker det med ett par gånger per termin. Pressen att arbeta med portfolio” rätt”, 
uppfattar vi, kan bli för stor för pedagoger.    
Vi frågar oss vilket som är viktigast – att lära ett förhållningssätt eller att använda verktyget 
rätt? Lindström (2004) varnar just för att se portfolio som en teknik, snarare än ett 
förhållningssätt.  
Elever i studien ser ofta inte sambandet mellan mål, loggbok och portfoliosamling. De ser ofta 
alla moment som olika delar. Att se sambandet är kanske inte det viktiga för eleverna i 
sammanhanget, menar vi. Pedagogerna har överblick på ett annat sätt och det räcker kanske. 
Vi tolkar det som att eleven och pedagogen ovan har kommit djupare i sin förståelse för att 
portfolio är just ett verktyg för att uppnå något bättre. Trots att portfolio har fått ett stort 
genomslag i hela västvärlden frågar vi oss om själva portfolioarbetet kanske precis som 
mycket annat är en trend just nu. Vi kan redan se att fokus, som en tid var riktat mot 
portfoliometodiken i Sverige, mer och mer fokuserar IUP där portfolio ofta tas upp som ett 
komplement till denna.  
 
Personlig utveckling 
Det som positivt överraskade oss i studien var i vilken grad portfolioarbetet uppfattas lära 
elever självförtroende och självkännedom. Det är mycket värt att höra elever säga att deras 
självförtroende blir bättre av att arbeta med portfolio. Ett bra självförtroende kan leda till 
större motivation för skolarbetet och därigenom hjälpa elever att lyckas bättre i skolan. Flera 
elever har i intervjuerna på olika sätt uttryckt att de utvecklar ett bättre självförtroende, de blir 
stolta över sig själva och över vad de gjort. De blir också mer motiverade och ambitionen 
höjs, enligt pedagogerna. Trots att pedagogerna inte uppfattar sig som proffs och når upp till 
alla de mål och visioner om hur ett fulländat portfolioarbete kan bedrivas, trots tidsbrist och 
stundtals tveksamhet, höjs elevernas självförtroende. 
Nämnas bör också att det inte bara är elevernas självförtroende som utvecklas, utan det stärker 
också pedagogerna när de ser hur en elev lyckas och ”när polletten trillar ner”, som någon 
uttryckte det. En annan pedagog betonar glädjen i att se hur det glittrar i elevernas ögon då de 
tittar i sina portfolios. De här kickarna och inspirationen behövs även för pedagogerna. 
 
Diskutera mera? 
Pedagoger i studien menar vidare att portfoliosamlandet ger bra underlag för pedagogiska 
diskussioner och underlag för diskussioner kring värderandet av olika arbetens kvaliteter. 
Dessa resultat kunde även Ellmin, Cederholm m.fl. (2005) och Lindström (2004) påvisa i sina 
undersökningar. Att hitta bra underlag för att hålla den pedagogiska diskussionen vid liv 
menar vi är viktig för hela skolans pedagogiska utveckling.     
De pedagogiska diskussionerna som portfolioarbetet kan leda till kollegor emellan uppfattas i 
studien bitvis ganska jobbiga men samtidigt lärorika. Det finns så många olika sätt att se på 
portfoliometodiken. Även då pedagoger arbetar på samma skola, eller i samma arbetslag, kan 
portfolioarbetet och naturligtvis också allt annat pedagogiskt arbete leda till lärorika 
diskussioner. Vi tolkar det som att pedagoger genom diskussioner kring portfolio uppfattar sig 
bli bättre rustade i sitt arbete som pedagoger och på så sätt kan hjälpa elever att utveckla ett 
bättre lärande. 
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Lösningen på alla pedagogiska problem? 
Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar ett större ansvar för sina studier, utvecklar 
förmågan att själva bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till 
de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna ( Lpo 94; Skolverket 2002).  
Pedagoger i studien uppfattar att det finns många vinster med portfolioarbetet men inser 
samtidigt att portfoliometodiken inte är lösningen på alla pedagogiska problem. Ett arbetssätt 
som löser alla pedagogiska problem finns inte. Portfoliometodiken passar vissa elever bättre 
än andra. Som pedagog är det av vikt att öka på banken av metoder för inlärning för att kunna 
möta den unika eleven, variera undervisningen, samt kunna skapa reflektiva lärsituationer.  
En anmärkningsvärd slutsats i vår studie som vi vill lyfta är att alla elever uppfattar portfolio 
som något positivt trots att pedagogerna många gånger uppfattar det svårt att leva upp till alla 
mål och visioner om hur ett fulländat portfolioarbete bör bedrivas. Den pedagog och den elev 
i studien som menar att det är förhållningssättet i portfolioarbetet som bör framhållas, ser 
vikten av ett reflekterande och värderande förhållningssätt framför målet att använda 
verktyget rätt.  
 
Framtida implikationer… 
Portfolion skulle kunna vara ett bra redskap som alternativ bedömningsmetod. Men för att 
lyckas med detta behövs troligtvis ytterligare arbete och utformning av bedömningskriterier 
och stödmaterial till pedagoger.  Det vore intressant att forska vidare kring hur och i vilken 
grad väl utarbetade bedömningskriterier, i till exempel skrivning, skulle fungera för elevers 
lärande under en viss tid. Hur skulle medvetandet kring det egna lärandet påverkas? Hur 
skulle medvetenheten kring skrivandet påverkas? 
Intressant vore också att följa några elevers användande av en väl fungerande loggbok, där 
kortsiktiga och långsiktiga mål följs upp genom reflektioner och utvärderingar. Kan 
loggboken kopplas starkare till arbetet med den konkreta portfolion och förstärka den egna 
medvetenheten kring lärandet och dess processer? 
Kan portfolio i sin konkreta form, och i så fall hur, ännu mer få vara ett verktyg för elever 
med svårigheter att utveckla metakognitiva färdigheter?  
En annan fråga som känns relevant är hur pedagoger arbetar för att bli bättre på att tolka och 
förmedla resultat av elevers arbeten och utvärderingar. Enligt Phye (1997) är detta den 
svåraste färdigheten. Arbetar pedagoger medvetet med att utveckla denna kompetens?  
Det skulle vara intressant att följa upp hur lärare uppfattar arbetet med portfolio då de följer 
Ackelmans (2000) rekommendationer om att vid planerandet av uppstart av portfolio upprätta 
en tidsplan för införandet innehållande både mål för kort och för lång sikt. Skulle detta kunna 
leda till en mindre frustration över tidsbrist hos pedagoger? 
Lärande och dess villkor förändras och är ständigt under utveckling. Kanske stämmer det som 
någon sa, att ”ju mer man lär sig, desto mindre vet man”.  Till sist kan vi konstatera att vi 
genom vår studie har fått fördjupad insikt men även flera tankar att arbeta vidare med.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide till intervjuer med pedagoger 
 
 
Forskningsfrågor:                                                                  
 
 
 
 
Hur definieras portfolio av pedagogerna?
  
 
 
 
 
Hur arbetar ni med portfolio? 
 
 
 
 
 
Hur ser pedagogerna på portfolions 
betydelse för elevers lärande? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur ser pedagogerna på portfolions 
betydelse för sitt eget lärande? 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Intervjufrågor: 
 
 
 
 
- Vad är portfolio för dig?  
- Hur skulle du definiera begreppet 
portfolio? 
 
 
 
- Varför arbetar du med portfolio? 
- När började du arbeta med portfolio? 
- Hur kom det sig att du började? 
- Hur arbetar du/ni med portfolio? 
 
 
- Vad betyder arbetet med portfolio för 
elevernas lärande? 
- Tycker du att lärandet utvecklas med 
portfolioarbetet?  
- Vad upplever du som positivt i arbetet 
med portfolio? 
Vad upplever du som negativt? 
 
 
 
 
- Vad betyder arbetet med portfolio för ditt 
eget lärande? 
- Tycker du lärandet utvecklas med 
portfolioarbetet? 
- Vad upplever du som positivt med 
portfolioarbetet för dig? 
- Är det något du upplever som negativt? 
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Uppföljningsfrågor, förtydliganden att tänka på: 
 
Varför, förklara! 
 
Upprepa speciella ord, centrala innebörder 
 
Du menar alltså att… 
 
Kan du säga något mer om det? 
 
Har du fler exempel på detta? 
 
Vad hände då? 
 
Vad tänkte du då? 
 
Tystnaden kan driva intervjun vidare 
 
 
Intervjuguide till intervjuer med elever 
 
Skapa ett öppet klimat genom att berätta för dem hur intervjun kommer att gå till och att de 
ska berätta så mycket de vet, de får ta tid på sig, inget är fel etc. För att det ska bli mer konkret 
ska eleven ha med sig portfoliolådan/pärmen. 
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Forskningsfrågor: 
 
Hur definieras portfolio av eleven? 
 
Hur arbetar eleverna med portfolio? 
 
Hur ser eleven på portfolio i relation till sitt eget lärande? 
 
 
 
 
 
Intervjufrågor: 
 
Vad är portfolio för dig? 
 
Hur gör ni när ni arbetar med portfolio?  Hur går det till? 
 
I vilka sammanhang/när arbetar ni med portfolio? 
 
Varför tror du att ni arbetar med portfolio? 
 
Vad tror du kan vara bra med att arbeta med portfolio? 
 
Vad har du blivit bättre på genom att arbeta med portfolio? 
 
Vad har du lärt dig genom att arbeta med portfolio? 
 
Kan du beskriva något/ några tillfällen då du lärt dig något i arbetet med portfolio? 
 
Vad är roligt med portfolioarbetet? 
 
Vad är svårt med portfolioarbetet? 
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Bilaga 2. 

 
Taberg 070412  
  
Till berörda pedagoger,  
 
Vi är två grundskollärare som läser Magisterutbildning i Lärande på Högskolan för Lärande 
och Kommunikation i Jönköping. Vi skriver nu en D-uppsats, i vilken vi studerar elevers och 
pedagogers erfarenheter av arbetet med portfolio.  
 
Vår ambition är att genom denna undersökning få veta mer om vilken betydelse arbetet med 
portfolio har för främst elevers, men också pedagogers lärande och därigenom skapa 
förutsättningar för utveckling av det konkreta arbetet med portfolio i grundskolan.  
 
Vi önskar få ditt samtycke till att delta i denna undersökning som innebär att du blir 
intervjuad vid ett tillfälle under vårterminen 2007. Vi garanterar total anonymitet, vilket 
innebär att ditt namn inte kommer att nämnas i uppsatsen. Som deltagande har du, rätt att 
avbryta din medverkan när som helst under undersökningen.   
  
  
  
M.v.h.  
Anna Jakobsson                                         
Catarina Markus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Var vänlig skriv på för tillåtelse och returnera till någon av oss. 
 
 
 
Jag medger härmed mitt deltagande i undersökningen: 
 
Namn: ____________________________________________________ 
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Bilaga 3. 

 
Taberg 070412  
  
Till berörd elev och målsman,  
 
Vi är två grundskollärare som läser Magisterutbildning i Lärande på Högskolan för Lärande 
och Kommunikation i Jönköping. Vi skriver nu en D-uppsats, i vilken vi studerar elevers och 
pedagogers erfarenheter av arbetet med portfolio.  
 
Vår ambition är att genom denna undersökning få veta mer om vilken betydelse arbetet med 
portfolio har för främst elevers, men också pedagogers lärande, och därigenom skapa 
förutsättningar för utveckling av det konkreta arbetet med portfolio i grundskolan.  
 
Vi önskar få ditt samtycke, som målsman, till att ditt barn deltar i denna undersökning som 
innebär att barnet blir intervjuat vid ett tillfälle under vårterminen 2007. Intervjun kommer att 
ske på skoltid och under enkla former. Vi garanterar total anonymitet, vilket innebär att ditt 
barns namn inte kommer att nämnas i uppsatsen. Som deltagande har elever och målsmän, rätt 
att avbryta elevens medverkan när som helst under undersökningen.  
  
  
M.v.h.  
Anna Jakobsson                                         
Catarina Markus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Var vänlig skriv på för tillåtelse och returnera till klassläraren. 
 
 
 
Vi medger härmed deltagande i undersökningen: 
 
Elevens namn: ____________________________________________________ 
 
Målsmans namn: __________________________________________________ 
 
 
 


