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Förord

Jag  vill  börja  med  att  tacka  min  handledare  Gunilla  Johansson  för  de  givande  samtalen  och 
mailkontakterna under arbetets gång. Ett stort tack till de lärare som låtit sig intervjuas, utan er hade 
jag inget underlag för min empiriska studie. Tack även till min man som varit ett stort stöd när 
orken tagit slut. 

Maria Toolanen



Abstrakt

Syftet med denna studie var att beskriva, analysera och försöka förstå vilken betydelse lärare anser 
att portfolion har för elevers lärande. I studien har jag använt mig av kvalitativa intervjuer där fyra 
verksamma lärare i årskurs 4 – 6 har deltagit. Här beskrivs hur eleverna tar till sig kunskap genom 
att använda portfolio, vad de lär sig med portfoliometodiken samt varför och hur lärare motiverar 
sitt användande av portfolio som ett pedagogiskt verktyg när de vill se elevers lärande. Resultatet 
visade att om lärare har ett liknande förhållningssätt till portfoliometodiken, speglar det av sig på 
eleverna. Förhållningssättet är det centrala i arbetet med portfolio som har stor betydelse eftersom 
tanken  är  att  portfolion  ska  följa  eleven  som  en  röd  tråd  från  förskolan  och  genom  hela 
grundskoletiden. 

Nyckelord: Förhållningssätt, konstruktivism, lärprocessen, portfolio, självförtroende. 
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1. Inledning

Under mina tidigare verksamma år som pedagog på förskolan, har fotografering av barn 
varit en naturlig del av arbetet när det gäller att dokumentera. På senare år har det blivit 
allt viktigare att även reflektera samt att ha någon form av portfolio. Barnen på förskolan 
får tidigt en viss kunskap om reflektion eftersom pedagogerna tillsammans med barnen 
pratar om deras alster. 

När jag under mina verksamhetsförlagda utbildningar har kommit i kontakt med elever 
på grundskolan har mina tankar gått till  förskolans sätt att  dokumentera varje enskilt 
barn, och hur det har påverkat deras lust och nyfikenhet till att lära. Läroplanen för det 
obligatoriska  skolväsendet,  förskoleklassen  och  fritidshemmet  (Lpo  94)  tar  upp  att 
skolan ”skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 
vilja  och  lust  att  lära”  (s.  7)  När  jag  läser  i  den  nya  läroplanen  för  grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) belyser den vikten av att ”undervisningen 
ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s. 5). Om undervisningen ska ge 
något till varje enskild elev bör vi ha metoder som gör det möjligt för eleverna att ta sig 
till målet utifrån deras olika förutsättningar. Portfoliometodiken öppnar olika vägar för 
elever att ta till sig kunskap och framför allt att de ser sin egen lärprocess. Metodiken gör 
att jag på ett tydligt sätt ser vad och hur eleven har lärt sig, vad eleven tycker om att 
göra, jag kan lättare ta emot en elev från ett annat stadium, jag har lättare att se vad 
elever med annat språk kan och jag kan vara tydlig i mitt uppdrag gentemot elever och 
föräldrar. Därför vill jag studera hur lärare ser på portfolio som ett pedagogiskt verktyg 
för att möta den enskilda eleven i grundskolan där den befinner sig i sin utveckling och 
att alla elever ska känna glädje och lust att lära i en skola för alla. Där är det också 
viktigt att ha eleven i centrum, därför har jag valt att fördjupa mig i portfolions betydelse 
för elevers lärande.

1.1 Definition av begrepp

Bern,  Frööjd och Toren (2001) beskriver  att  portfolio  är  det  internationella  ordet för 
portfölj och är en sammansättning av de latinska orden portare, bära, och folium, blad 
eller papper (s.18). Det betyder att man bär med sig sina papper och de utgör ett viktigt 
underlag  vid  samtal  och  bedömning  av  den  enskilda  eleven.  Dokumentationerna  i 
portfolion ska bidra till att öka kunskapen om elevers utveckling och lärandeprocesser. 

1.2 Vad är en portfolio?

Ellmin  och  Ellmin  (2003)  förklarar  att  själva  begreppet  ”portfolio”  ursprungligen 
kommer från de gamla hantverkstraditionerna. Genom att samla ett urval av sina alster i 
en portfolio kunde man på ett enkelt sätt visa upp sina konstverk, förmågor och talanger. 
Eftersom portfolions  koppling  till  praktiska  erfarenheter  och  konkreta  arbeten  är  så 
central har det visa vägen för andra kunskaps-och färdighetsområden som vill förändra 
sina läroprocesser. Det är detta som nu håller på att föras in i den moderna skolan. Idag 
finns portfolio i många förskolor och skolor som ett naturligt inslag och det handlar om 
att samla något om någonting. Föräldrar har ofta dokumenterat händelser kring deras 
barn. Detta gör att föräldrar och elever har en viss förståelse vad portfoliometodiken går 
ut på och det gör att det kan vara lätt att få gehör från de (Ellmin och Ellmin, 2003). 
Portfoliometodiken innebär också att den ” lär barn och vuxna att lära” (Taube, 1997, 
s.5).
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När  det  gäller  den  enskilda  elevens  framsteg  i  lärprocessen  beskriver  Taube  (1997) 
portfolio som ett bra verktyg. Det kan till exempel vara en pärm, en datadiskett, en folder 
eller en låda där eleverna systematiskt samlar sina arbeten som ger en bild av elevens 
utveckling och inlärning men även att göra elever aktiva, engagerade och framför allt 
självständiga, i sin egen inlärning. Den viktiga delen, av en portfolio, är den inre där 
elevens arbeten finns. Under till exempel en termin arbetar eleven utifrån uppsatta mål i 
ett  ämne  och  väljer  ut  vilka  arbeten  som ska  sparas.  Valet  ska  motiveras  och/eller 
kommenteras (Taube, 1997).

För att uppnå detta måste eleverna tillåtas att vara delaktiga i alla mål som sätts upp för 
deras egna arbeten, men även att de är delaktiga i vilka kriterier som ska gälla när deras 
arbeten ska bedömas. ”Samlingen måste inbegripa elevmedverkan vid valet av innehåll, 
kriterier  för  urval,  kriterier  för  att  bedöma  värdet  i  relation  till  vissa  gemensamt 
uppställda mål samt visa elevens självreflektioner och attityder till ämnet” (Taube,1997, 
s.10). Bern, Frööjd och Toren (2001) beskriver att portfolion består av elevarbeten som 
kontinuerligt samlats in som visar på elevens prestationer och framsteg inom ett eller 
flera ämnen.

1.3 Förankring i styrdokumenten 

Läroplanerna  skriver  hur  viktigt  det  är  att  eleverna  tar  ett  eget  ansvar  men  också 
betydelsen  av  samarbete  för  elevernas  lärande.  Eleverna  ska  ses  som  reflekterande 
individer som lär i olika situationer och att de lär på olika sätt. De ska också utveckla sin 
förmåga att själva kunna bedöma sina arbeten och resultat (Lgr 11, Lpo 94 och Lpfö 98).

I Lgr 11 står det bland annat om kunskaper och lärande. ”Skolans uppdrag att främja 
lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om 
vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. 
Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. 
Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former-såsom 
fakta,  förståelse,  färdighet  och  förtrogenhet-som  förutsätter  och  samspelar  med 
varandra”  (s.  7).  Lpo  94  beskriver  kunskaper  och  lärande  ur  elevens  perspektiv  på 
följande sätt  ”elevens  kunskapsutveckling är beroende av om de får  möjlighet  att  se 
samband. Skolan skall ge eleverna möjlighet att få överblick och sammanhang, vilket 
fordrar särskild uppmärksamhet i en kursutformad skola. Eleverna ska få möjlighet att 
reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper” (s. 6).

Elever som provar sina kunskaper och tankar och upptäcker att de förstår, vill lära sig 
mer. Portfoliometodiken ger ett bra stöd till eleverna när det gäller att se sig själv som 
lärande individer, eftersom den visar hur eleven lär och blir ett bra verktyg i det individ 
inriktade arbetssättet (Bern, Frööjd och Toren, 2001).

I  Lgr  11  står  det  klart  att  verksamheten  måste  utvecklas  eftersom  det  finns  mål 
uppställda.  ”Detta  kräver  att  verksamheten  ständigt  prövas,  resultaten  följs  upp  och 
utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett 
aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen 
som med det omgivande samhället” (Lgr 11 s. 8). Alla mål som finns i läroplanerna ska 
på  något  vis  förverkligas  av  lärare  som  jobbar  i  de  olika  verksamheterna. 
Portfoliometodiken är ett sätt som man kan jobba med för att synliggöra läroplanernas 
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mål (Bern, Frööjd och Toren, 2001).

”Läroplanerna med sina gemensamma mål och den gemensamma strukturen är ämnade 
att förstärka helhetssynen i utbildningssystemet” (Bern, Frööjd och Toren, 2001, s. 39). 
Samarbetet  mellan  de  olika  årskurserna  är  svåra  att  hitta.  Portfolio  blir  ett  naturligt 
samarbetssätt,  eftersom  den  följer  eleven  som  en  röd  tråd  genom  de  olika 
verksamheterna (Bern, Frööjd och Toren, 2001).

”Förskolan  ska  sträva  efter  att  nå  ett  förtroendefullt  samarbete  med förskoleklassen, 
skolan och fritidshemmet för att  stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i  ett 
långsiktigt  perspektiv.  Samarbetet  skall  utgå  från  de  nationella  och  lokala  mål  och 
riktlinjer som gäller för respektive verksamhet”(Lpfö 98, s.15).

Grunden för ett livslångt lärande börjar redan på förskolan. Där läggs också grunden ”till 
ett  växande  ansvar  och  intresse  hos  barnen  för  att  de  på  sikt  aktivt  ska  delta  i 
samhällslivet” (Lpfö 98 s. 6). ”Eleverna  ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 
utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra utveckla 
sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” (Lgr 11 s. 6), genom att dagligen få vara 
med i planeringen och utvärderingen av undervisningen och genom att få välja ämnen, 
aktiviteter, teman och kurser (Lgr 11).

Skolan ska sträva efter att varje elev
• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
• successivt utövar ett  allt  större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i 
skolan (Lpo 94).

När eleverna tränas att ta ansvar för sin egen skolgång leder det till  att de får större 
inflytande över sitt eget lärande. Detta i sin tur ställer krav på ansvarstagande. För att 
elever ska kunna påverka sin lärprocess måste de vara medvetna om sin förmåga att lära. 
Portfolio  synliggör  detta  och  ger  eleverna  möjlighet  att  få  en  aktiv  roll  i  sin  egen 
lärprocess (Bern, Frööjd och Toren, 2001).

Verksamheten ska även var rolig, lärorik och trygg för alla barn som finns där. Barnen 
ska även utveckla:
• självständighet och tillit till sin egen förmåga
• sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar
• sin  skapande  förmåga  och  sin  förmåga  att  förmedla  upplevelser,  tankar  och 
erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och 
drama (Lpfö 98)

Bern,  Frööjd  och  Toren,  (2001)  menar  att  samhället  dessutom  har  en  snabb 
förändringstakt. Till det kommer ett stort informationsflöde. Detta kräver att förskolan 
lägger grunden för barnen att  kunna; söka ny kunskap, samarbeta och kommunicera. 
Därför  ska  förskolan  sträva  efter  att  varje  barn  utvecklar  ”sin  förmåga  att  lyssna, 
reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv” 
(Lpfö 98 s. 12).

2. Teoretisk bakgrund

I följande avsnitt kommer jag att behandlar vad det kan innebära att ha portfolio som ett 
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pedagogiskt verktyg och varför det kan vara en fördel för pedagoger att ha denna metod 
samt några kunskapsteorier som avslutning.

2.2 Portfolio som ett pedagogiskt verktyg 

Här kommer jag att  redogöra för portfolions betydelse för elevers lärande.  Beskriver 
även vilken betydelse metodiken kan ha ur elevens, lärarens och föräldrarnas perspektiv. 

Hurtig (2007) som har forskat  om portfoliometodiken menar att  det  främst finns två 
anledningar till att den kommer mer och mer. Den ena är att de läroplaner som kom 
under  1990 talet  hade en klart  förändrad syn  på lärandet  som i  sin  tur  ledde till  att 
bedömningen måste hitta nya former. Den andra anledningen är att vårt samhälle har 
ändrats och skolan måste öka användningen av informationsteknik.

2.2.1 Lär- och utvärderingsstrategi

Eftersom de nya läroplanerna uttrycker hur viktigt det är att eleverna samarbetar och tar 
eget ansvar när det gäller deras lärande menar Hurtig (2007) att man även kan lägga 
grunden för ett livslång lärande, vilket innebär att vi lär så länge vi lever och att den 
förmågan ska tas tillvara, alltså vi lär även utanför skolan. Men för att lägga grunden för 
detta krävs att det finns en kontinuitet i lärandet under hela elevens skoltid  hon menar 
att portfoliometodiken kan vara lösningen. 

Portfoliometodiken  används  i  hela  Sverige,  enligt  Hurtig  (2007)  både  analoga  och 
digitala,  från  förskolan  till  universitetsutbildningar.  Hon  påpekar  bland  annat  att 
metodiken är ett sätt att förverkliga läroplanens uppdrag när det gäller lärandet. Den är 
också bra när det gäller elevernas kunskapsutveckling och för att eleverna ska bli mer 
medvetna om sitt eget lärande samt att de ska kunna reflektera över allt som de lär sig i 
skolan. Det som finns dokumenterat i portfolion har blivit till av eleven och för elevens 
skull inte för att lärare ska bedöma utifrån den. När elever får använda portfolio ökar de 
förståelsen av att kunna reflektera och bedöma sina arbeten, vilket leder till att de får 
möjlighet att se sin kunskapsutveckling. När lärare använder sig av portfolio i skolan och 
eleverna får arbeta utifrån den metoden ger det en möjlighet för eleverna att tillämpa sina 
kunskaper  på  nya  situationer.  Det  är  en  process  där  eleven  inte  enbart  lär  sig 
”reproducera faktakunskap som svar på en given fråga” utan också en metod som skapar 
mening och lyfter det som eleven redan kan. Eleverna blir dessutom mer motiverade när 
läraren ger positiv feedback till det som eleverna känner sig duktiga på. Ellmin (2002) 
betonar att när lärare ska bedöma vilken kunskap eleverna har handlar det inte bara om 
ett kunskapsinnehåll i ett visst ämne utan även vilka metoder och strategier eleverna har 
använt för att uppnå målen. Det är alltså inte bara innehållet i lärandet som är det viktiga 
utan även processen och strategier för lärandet är centrala. Detta leder till att lärare och 
elev får ett naturligt samtal om elevens kunskapsnivå och prestationer.  

Om utvärderingens förändring beskriver Taube (1997) att det under tidens gång behövs 
mer  valida  metoder  vid  utvärdering  av  elevernas  prestationer  och  av  själva 
undervisningen i skolan. Vid utvärdering med den traditionella metoden till exempel om 
man ville utvärdera elevens kunskap inom läsning kommer det fram bara vad eleven kan 
inom ett begränsat område vid en viss tidpunkt. ”Vid utvärdering med hjälp av portfolior 
bedöms  den  enskilda  elevens  resultat  i  relation  till  vissa  gemensamt  uppsatta  mål” 
(Taube 1997 s.  17).  Författaren  framhåller  att  man på  ett  tydligt  sätt  ser  sambandet 
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mellan undervisningen och utvärderingen när man använder sig av portfoliometoden. 

Ellmin och Ellmin (2003) menar att portfoliometodiken gynnar ett lärande som består 
och att hjälpa eleverna att komma till insikt att det de lär sig i skolan är början till ett 
livslångt  lärande.  Metodiken är  också ett  sätt  att  få  eleverna aktivt  engagerade i  sitt 
lärande, tänka självständigt och ta ansvar. Därför måste skolan bli mer till för eleverna, 
en skola som berör, som ger lust att lära och ge känslan av meningsfullhet. Den måste 
också ge möjlighet för eleven att nå målen i egen takt. 

Emanuelsson (2002) beskriver de individuella arbetsplanerna som ett bra verktyg för att 
alla elever ska kunna nå motiverade etappmål, mål att uppnå. ”de skulle kännetecknas av 
hur var och en utifrån ett  nuläge skulle  komma vidare,  mot strävansmål utifrån sina 
gällande förutsättningar och i den takt som är den egna”(s. 34). Författaren menar att 
detta ställer stora krav på de ansvariga för skolarbetet och han menar att det gäller hela 
systemet för skolan, men framhåller att det skulle leda till en skola med hög kvalitet och 
möjligheter till helt och fullt deltagande för alla.

När det ska vara kvalitet i verksamheten borde elevens lärande vara i fokus: vad och hur 
eleven lär sig och hur eleven lär sig att lära. Lärandet är det viktigaste men det är många 
faktorer som gör att det inte alltid hamnar i fokus. Många verksamheter menar att de inte 
har den tid som krävs för att göra undervisningen bättre men det handlar om hur man 
använder sin tid. Det finns ”tidstjuvar” i skolan som till exempel: skolk, sen ankomst 
eller att stanna hemma för att läsa till ett prov. Det lärande vi vill ha i verksamheterna 
styrs av en gemensam värdegrund hos de vuxna där denna plattform bildar det möte där 
lärande uppstår. Det mötet bygger på ett förhållningssätt som har dialog och reflektion 
som det centrala (Ellmin och Ellmin, 2003). 

Dialogen ger upphov till kunskaper och insikter som vi tar med oss och som vi formas 
av. Syftet är inte alltid att vi ska lära oss något och vi är inte alltid medvetna om att ett 
lärande sker, därför kan vi inte undvika att lära, men vi kan tänka på vad vi lär oss i olika 
situationer.  Synen  på  hur  lärandet  går  till  har  förändrats  genom  åren.  Skolans 
undervisning har  av tradition  varit  en skola  där  kunskapen har  blivit  förmedlat  utav 
läraren till eleven. Detta kan kallas för överföringsmetafor som har blivit så djupt inrotat 
i vårt medvetande att vi har svårt att se några andra sätt att undervisa. Det här kan bli 
problem när man tex. vill utveckla en verksamhet (Säljö, 2000).

2.2.2 Integration och helhetssyn

Lindström (2004) tar upp att den didaktiska forskningen under de senaste åren har gått 
från  undervisning  till  lärande.  Detta  har  lett  till  att  man  har  fått  en  annan  bild  av 
dokumentation, bedömning och utveckling av kunskap. Det som kan blir ett problem i 
skolan är att eleverna, allt  för ofta, lär sig något helt annat än vad läraren har tänkt. 
Svaga elever kan ha svårt att förstå skolans förväntningar och tycker att skolan känns 
meningslös. I en skola för alla kan det här utgöra ett problem eftersom dagens elever i 
större utsträckning behöver goda kunskaper i att tänka och lösa problem när de kommer 
ut  i  vardagen och arbetslivet.  Han menar  att  portföljmetodiken kan  vara  ett  sätt  för 
eleven att lära sig lösa problem liknande som de kommer att möta ute i samhället.

Samhället idag fodrar ett utbildningssystem som gör människor redan från tidig ålder 
beredda  att  livet  ut  lära  sig  nya  färdigheter,  enligt  Ellmin  (2002).  Taube  (1997) 
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framhäver  att  ett  livslångt  lärande  är  en  av  skolans  betydelsefulla  uppgift.  Om 
undervisningen  gör  att  eleverna  tappar  motivationen  att  lära,  har  undervisningen 
misslyckats. Forskning om motivation har visat att vi jobbar bäst när vi jobbar mot mål 
som känns meningsfulla. Omotiverade elever har svårt att se detta, men om de får mål 
som engagerar  dem kommer  motivationen.  Alltså  borde  eleverna  uppmuntras  och få 
utrymme att sätta upp egna personlig mål som intresserar just de. Elever som får arbeta 
utifrån ett eget valt ämne kan även bli intresserad av att förbättra dessa (Taube 1997).

Lärare bör därför ha goda kunskaper om elevers utvecklingsbehov och kompetenssträvan 
för att kunna möta varje enskild elevs behov. Även hur målen i skolan ska uppnås, när 
det  gäller  basfärdigheter  och  faktakunskaper,  har  förändrats.  Undervisningen  och 
lärandet har blivit mer flexibelt och elevernas valmöjligheter har ökat. Lärandet blir mer 
individualiserat  och  målstyrt.  I  och  med  att  kraven  i  skolan  ökar  samt  att  behoven 
varierar avsevärt på grund av etnisk, kulturell och socio-ekonomisk bakgrund ska lärarna 
kunna skapa en god inlärningsmiljö för de olika behoven. Till det här kommer dagens 
teknik som har gjort att informations- och kommunikationsteknologin också kommer att 
påverka hur lärare organiserar skolarbetet. Sådana förändringar gör att skolan ställs för 
ännu  en  viktig  uppgift;  att  utveckla  och  hitta  nya  modeller  för  dokumentation, 
information, samtal och samarbete kring vad den enskilda eleven gjort, gör och avser att 
göra när det gäller hans/hennes egen skolgång. Det gäller att hitta bra sätt att få eleven 
själv aktivt intresserad i den egna lärprocessen, men även lärare och föräldrar delaktiga i 
elevens lärprocess. Det är här som arbetet med portfolio kan börja (Ellmin, 2002).

2.2.3 Inlärningsprocessen

Tanken med portfolio  är  att  rikta  uppmärksamheten  på  inlärningsprocessen  eftersom 
eleven genom användandet av portfolio får hjälp att lära att de lärt och hur de har gjort 
det. Detta är kunskaper som är nödvändiga för att kunna ta ansvar för sitt eget lärande 
som krävs i skolan och i dagens samhälle, som kräver att vi kan ta in den nya kunskap 
som finns och som kommer senare i livet (Bern, Frööjd och Toren, 2001).

Ett sätt att ta in kunskap är, enligt Strandberg (2006), att få göra något upprepade gånger, 
detta innebär att lärande aktiviteten uppmärksammas. Om eleverna kommer till insikt att 
till  exempel  en redovisning  inte  är  slut  efter  framförandet,  utan  att  det  kan  vara  en 
uppmuntran till en fortsättning att förbättra framförandet till nästa gång. Då blir det inte 
en jakt på enbart betyg och slutresultat som gäller, utan eleven ser att det går att förbättra 
ett resultat. När vi har kommit så långt kan vi sätta lärprocessen i fokus genom att skapa 
en tradition av igen och igen.

Samma sak är det med allt som eleven sparar i sin portfolio. Där kan de ta fram sina 
tidigare alster och reflektera över dessa. Genom att reflektera upptäcker eleven sitt eget 
lärande. Eleven lär sig att analysera, se och kan sätta ord på sitt lärande (Bern, Frööjd 
och Toren,  2001).  Främst  är  portfolio  ett  kommunikations  verktyg menar  Strandberg 
(2006). Författaren ser portfolio som ett verktyg för elevers inre samtal men även för 
samtal med kamrater och pedagoger. 

2.2.4 Självförtroende

Strandberg (2006) tar upp om kännetecken för elever med gott självförtroende. Det kan 
vara  till  exempel  att  de  tar  till  sig  kunskap  genom  att  de  ser  sig  själva  som 
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huvudpersoner i det som ska göras. De tar lugnt till sig uppgiften och funderar på den. 
Eleverna stannar upp i uppgiften, skriver ner och tänker över vad de kan och inte kan. 
Jobbar med det som de kan och går sedan tillbaka till det som var svårt. Kännetecken för 
elever med svagt självförtroende är enligt författaren att de ser uppgiften som en stor 
mur omöjlig att komma över. De ser på uppgiften men kommer ingen vart, de tror att det 
ska göras på ett bestämt sätt, som de inta kan. Slutligen kan de slänga hela arbetet i 
papperskorgen.  Det  är  här  som  portfolio  kan  göra  skillnad.  Genom  att  lärarna 
uppmuntrar det som eleven kan bidrar det i förlängningen att eleven får en känsla av att 
kunna och förhoppningsvis tar  sig an uppgiften som verkar svår.  En portfoliometotik 
som uppmärksammar, och ger mycket beröm till de olika lärstilar och arbetssätt som kan 
finnas i en verksamhet kommer att leda till att elevernas självförtroende utvecklas. 

Bern, Frööjd och Toren (2001) förklarar att om självförtroendet ska utvecklas bör lärarna 
se  elevernas  starka  sidor.  Ofta  är  det  elevens  brister  som kommer  i  fokus  men  när 
pedagogerna använder portfoilo i sin undervisning lyfts det positiva fram och stärker 
elevens självförtroende. När pedagoger har ett positivt förhållningssätt till elevens arbete 
känner eleven att läraren värdesätter arbetet som gjorts. 

Ellmin och Ellmin (2003) belyser det positiva förhållningssättet till elevers lärande  som 
medför att eleverna  känner sig trygga och med lust törs ta sig an lärandet. Vidare menar 
författarna  att  när  elever  blir  sedda  och  får  positivt  feedback  på  hur  deras  lärande 
framskrider leder det till att deras självförtroende växer och de börjar se betydelsen av att 
ta till sig kunskap. Arbetet med portfolio kan bidra till detta, genom att se det positiva 
och  det  som fungerar  för  varje  enskild  elev  och  se  möjligheter  att  komma vidare  i 
lärprocessen. 

När eleverna har hittat sitt eget sätt att lära sig och fått respons av läraren att det är helt 
okej med just det sättet, kommer det att leda till att eleven får ett självförtroende som 
visar att han/hon är en människa som kan lära sig en massa saker. ”Dåligt självförtroende 
är 'a killer' i lärandet” (Strandberg, 2006, s.129). Därför är det viktigt att elever erbjuds 
en  mångfald  av  arbetssätt.  Portfoliometoden synliggör  och  bevisar  varje  elevs  unika 
lärstil (Strandberg, 2006).

2.2.5 Tid

När man jobbar med portfolio gäller det att hela tiden engagera eleven att dokumentera 
och ge tid till reflektion över sitt eget lärande och utveckling (Ellmin och Ellmin, 2003).

En förutsättning för att elever ska skapa sin egen kunskap i egen takt är att lärarna ger de 
tid. Att som elev vara omgiven människor som tar sig tid att lyssna stärker självkänslan. 
Eleverna får dessutom chans att göra nya upptäckter. Det är även viktigt att lärare ger tid 
till eleverna att hitta egna svar och lösningar, då kan man få svar som man inte hade 
förväntat sig (Bern, Frööjd och Toren, 2001).

Portfoliometodiken ger dessutom tid till eftertanke. Det är viktigt att vi stannar upp och 
funderar på var vi är,  vad vi gjort och vart vi är på väg. Om vi inte tar den tid som 
behövs för reflektion riskerar vi känslan för att vi är något och kan något (Strandberg, 
2006).   
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2.2.6 Samverkan

Ellmin (2002) tar upp om sambandet mellan förskola och skola och hur det har stärkts i 
och med att förskolans pedagogiska program har blivit en regelrätt läroplan (Lpfö 98) 
med samma begrepp som grundskolan.  Detta innebär  att  dikena mellan förskola och 
skola håller på att suddas ut och att det pedagogiska synsättet i förskolan blir tydligare. 
Han  menar  också  att  genom  en  aktiv  samverkan  mellan  förskola,  förskoleklass, 
grundskola och fritidshem ska övergångarna mellan de olika verksamheterna underlättas. 
Dagens verksamheter, från förskolan till åk. 9 ställer stora krav på att alla lärare från de 
olika  verksamheterna  kan  samverka  och  bygga  en  gemensam   värdegrund  och 
kontinuitet kring alla elevers utvecklingsbehov och strävan efter kompetens. På det här 
underlaget ska vi bygga upp våra verksamheter som ska fungera i den föränderliga värld 
som vi idag lever i. Portfoliometodiken kan här ha en betydande roll för att tydliggöra 
och  hålla  ihop  det  viktiga  sambandet,  genom att  den  följer  eleven  genom de  olika 
verksamheterna. 

Krok  och  Lindewald  (2003)  menar  att  övergångarna  mellan  förskola  och  skola  ser 
väldigt olika ut i kommunerna-beroende på de lokala överenskommelserna. Portfolion 
kan vara den brygga mellan verksamheterna som visar på barnets förmågor, kunskaper, 
erfarenheter och intressen. På så vis finns vid övergången en tydlig fingervisning om var 
varje barn befinner sig i sitt lärande. Barnet kan stolt visa upp sin portfolio och blir på så 
sätt  delaktig  i  övergången.  Författarna  menar  att  portfolion  ska  räcka  som 
övergångsmaterial från förskolan till förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

2.2.7 Föräldrasamverkan

Portfoliometoden  ger  större  möjlighet  för  föräldrar  att  följa  barnets  lärandeprocess, 
eftersom många av föräldrarna har en svag eller ingen inblick alls i skolans arbete. När 
portfolio används kontinuerligt kan lärarna tydliggöra elevernas framsteg och föräldrarna 
får lätt att följa barnets lärandeprocesser. Om verksamheterna har en portfolio som följer 
eleverna genom alla år, kommer föräldrarna att ha en fin dokumentation av sina barns 
utveckling och framsteg (Bern, Frööjd och Toren, 2001).

Skolan har ett ansvar att hålla föräldrarna informerade om vad som sker på skolan men 
det har förändrats och har blivit mer att göra dem delaktiga i vad som sker där. Skolan 
kan inte utan föräldrarnas stöd och samarbete lösa alla uppgifter kring elevernas lärande 
och utveckling. Det gäller att få föräldrarna intresserade och engagerade i skolans arbete 
och i sina egna barns skolgång (Ellmin, 2002). Taube (1997) betonar att det kan vara en 
del faktorer som gör att föräldrar i dagens samhälle upplever att det kan vara krävande 
att ta del av sina barns skolgång, som till exempel: att båda föräldrarna har jobb, en del 
elever bor endast med en av dem. Långa arbetsdagar med resor till och från arbetet och 
det kan bidra till att man ofta hör nedslående kommentarer till att inspirera föräldrar till 
sina barns skolgång, men man måste tro på att det går att genomföra annars kommer 
inget  att  hända.  Skolan erbjuder därför  föräldrarna möjlighet  att  aktivt  bidra till  sina 
barns skolarbeten genom att de får information om innehållet samt möjlighet att berättar 
vad deras barn gjort hemma när det gäller skolarbetet, då öppnas i alla fall en möjlighet 
till förändring.
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2.3 Varför portfolio ?

Syftet med att använda sig av portfolio är enligt Ellmin (2002) att visa vilka framsteg 
varje elev gör. 
”Portfolioarbetet fokuserar barns positiva sidor. Man betonar varje barns förmågor och 
inte dess brister” (Bern, Frööjd och Toren, 2001, s. 25).

Ur elevens perspektiv
- öka motivationen för det egna lärandet
- med egna ord kunna formulera sina mål och framsteg
- kunna reflekterande
- nå insikt om hur man lär sig
- ta eget ansvar för sitt eget lärandeprocess 
- kunna påverka undervisningen (Ellmin och Ellmin, 2003, s.79)

När man arbetar utifrån portfoliometodiken är det inte bara ett undervisningssätt.  Det 
viktigaste är  att  det  är  ett  förhållningssätt  samt att  det  finns tydliga samband mellan 
elevens portfolio och lärarens undervisningsprinciper. Hela tiden måste man skapa goda 
och önskvärda saker, de inträffar inte av sig själv. Portfolioarbetet syftar till att hjälpa 
eleverna till att organisera sitt eget lärande. Portfolio har också en struktur som gör att 
eleverna kan formulera klara och tydliga mål och en struktur som gör det möjligt att nå 
målen samt att börja och hålla kvar intresset för de processer som leder till målet (Ellmin 
och Ellmin, 2003).

Ur lärarnas perspektiv
− skapa dokument för att synliggöra utveckling och lärande för varje barn/elev
− skapa underlag för utvecklingsplan/samtal
− arbeta för en individualiserad undervisning
− underlätta byte av skola/lärare
− höja kvalitén i lärandet, arbetet, undervisningen (Bern, Frööjd och Toren, 2001, s.79)

Lärarens  roll  blir  att  skapa  lärmiljöer  som  gör  det  möjligt  för  eleverna  att  få  bra 
lärprocesser. Metodiken bygger på ett samlärande där eleverna delar med sig av sina 
arbeten,  får  de  kommenterade  och  kan  diskutera  tillsammans  med  varandra  på  ett 
naturligt  sätt.  Det  centrala  i  portfolio  och  portfoliometodiken  ”kan  sammanfattas  i 
sekvensen: samla, välja ut, reflektera och anknyta” (Ellmin och Ellmin, 2003, s. 24). 

Författaren fortsätter med att förklara att skolan idag har ett nytt  sätt att tänka, arbeta 
och lära. Lärarnas roll har förändrats mot att vara en ”handledare som har till uppgift att 
skapa goda förutsättningar för elevers lärande och samarbete” (s.67). Det är inte bara 
ämneskunskaper som är  viktigt  i  lärarrollen,  läraren måste dessutom kunna engagera 
eleverna att ta eget ansvar, kunna värdera sina kunskaper och kunna söka kunskap på 
egen hand. Detta ska leda till att varje enskild elev tar ett ansvar för sitt eget lärande, lär 
av sina erfarenheter och kan planera sina studier  (Ellmin, 2002).

Ur föräldrarnas perspektiv
− synliggöra barnets/elevens utveckling och lärande
− öka deras möjligheter till delaktighet i barnens/elevernas arbete
− öka deras möjligheter att ge stöd till sina barn/elever (Bern, Frööjd och Toren, 2001, 
s.80)
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När det gäller föräldrarnas delaktighet menar Ellmin (2002) att de på ett lättare sätt kan 
känna sig delaktiga när de kan följa utvecklingen för deras barn i portfolion. Framför allt 
får föräldrarna en bättre inblick i vad deras barn gör i skolan, men också vad de vill och 
kan (Ellmin, 2002).  

2.4 Lärandeteoretiska teorier

De vetenskapliga teorierna om lärande som under en tid växt fram kan delas in i två 
traditioner,  behaviorismen  och  konstruktivismen.  Behaviorismen  utvecklades  i  USA 
under 1900-talets första hälft, av framför allt psykologen B.F. Skinner. Hans teori gick ut 
på att se hur en viss stimuli gav upphov till en viss respons. Behavioristiska metoder 
används för att framkalla ett önskvärt beteende genom att belöna med beröm, mat, godis 
etc. I skolan kunde ett rätt svar eller god prestation ge feedback direkt, medan vid ett 
felaktigt  svar  uteblev  feedbacken  helt  (Säljö  2000).  Konstruktivismen  utgår  från  att 
människan lär sig genom att reflektera kring det som man varit med om och därigenom 
konstruerar  vår  förståelse  av  den värld  vi  lever  i.  När  man har  förstått,  då har  man 
förmåga att ta del av informationen och göra något av den. När man har tillämpat denna 
kunskap i nya situationer då har man förstått vad man har lärt sig Ellmin (2002).

Hur  undervisningen skulle  utformas  kom till  stor  del  att  påverkas  av  vilken  syn  på 
lärandet  som  konstruktivismen  har.  Den  metakognitiva  förmågan  det  vill  säga 
människans förmåga att reflektera över sitt tänkande är konstruktivismens kanske största 
bidrag till synen på villkor för lärande.  Det betonas även att individen inte passivt tar till 
sig  kunskap  utan  är  aktiv  i  sin  förståelse  av  kunskapen  och  tar  hjälp  av  tidigare 
erfarenheter (Hurtig 2007).

Ellmin (2002) menar att hur lärare undervisar och leder elevers lärande främst handlar 
om vilken syn man har på kunskap och inlärning. Det som portfoliometodiken tagit fasta 
på är att om processen var det viktigaste, så skulle produkten visa på att en lärprocess 
förekommit  och  det  syns  tydligt  i  portfolions  sätt  att  dokumentera  lärprocessen  och 
produkten. Portfoliometodiken grundar sig på den uppfattning om kunskap, undervisning 
och lärande som kallas konstruktivism. Författaren framhåller två förgrundsfigurer, Jean 
Piaget och John Dewey som skapade teorier som konstruktivism bygger på. De betonar 
att lärandet är en aktiv process.

Jean Piaget (1896-1980) beskriver att varje barn har en egen drivkraft när det gäller att 
söka kunskap och erfarenheter. Det är pedagogerna som kan skapa förutsättningar för 
lärande men ska inte vara för styrande eller hjälpa till för mycket. Utvecklingen kommer 
inifrån och barnet utvecklas i den takt som det mognar, barnet lär sig saker i egen takt 
och inte hur vi pedagoger förväntar oss att de ska i en viss ålder (Säljö, 2000). Piaget 
menade även att det är ingen idé för lärare att undervisa om sådant en elev inte är moget 
för. Lärare måste möta eleven i dess mognadsnivå, visa eleven tilltro och uppskattning 
eftersom skolan ska anpassa sig efter eleven. Barnet utvecklas från att vara en person 
som andra bestämmer vad som ska gälla, till en person som tar egna ställningar. Piaget 
påpekar vikten av att redan från tidig ålder få en moralisk grund att stå på för när barnet 
blir äldre och ska ta egna ställningar inte går åt en oönskad riktning (Maltén, 1997).

Redan i början på 1900 talet hade John Dewey (1859-1952) tankar om hur viktigt det är 
för alla att få känna den växande glädjen och tillfredsställelse som framsteg och att klara 
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av svåra uppgifter ger. Hans uttryck ”learning by doing” visar hans inställning till hur 
man lär. Det eleven gör är viktigt och när de får visa upp sina alster blir de också viktiga 
för  eleverna  själva.  Eleven  kan  se  sitt  eget  lärande  och  stärker  därigenom  sitt 
självförtroende (Säljö, 2000).

Under  1900  talets  slut  kom  de  behavioristiska  teorierna  att  ersättas  av  kognitiva 
perspektiv på tänkande och lärande. Till skillnad från behaviorismen, som intresserar sig 
för  hur  en  individ  bör  påverkas  för  att  få  en eftersträvad reaktion,  är  den kognitiva 
psykologin inriktad på vad som händer då vi tänker eller lär (Imsen, 2000). 

Undervisning som utgår från kognitiv inlärningsteori, menar Korp (2003), att man ibland 
kallar  för kognitiv pedagogik,  det utmärkande för detta är att eleverna betraktas som 
”lärjungar” som av naturen är aktiva sökande  och deras lärande blir till nytta av att de 
deltar i målorienterade aktiviteter. Med ett kognitivt perspektiv på lärande är det viktigt 
att elevernas mål med undervisningen är att de ska lära sig om sitt lärande. Följande bör 
eleven därför utveckla :

A.  Planering,  där  eleven  identifierar  problemet,  jämför  med  liknande  problem  som 
eleven mött tidigare och försöker hitta lämpliga sätt att ta sig an problemet.

B.  Utkast  och  utprovning,  innebär  att  eleven  provar  olika  sätt  för  att  försöka  lösa 
uppgiften.

C.  Kontroll  och  revision,  visar  vid  kontinuerliga  kontroller  om  de  olika  sätten  är 
framgångsrika, om man uppfyller delmålen och kommer närmare en lösning. 

D.  Utvärdering  och  reflektion,  här  ser  eleven på  vilken  strategi  som ledde  fram till 
resultatet och utvärderar de sätt som fungerar respektive inte fungerat bra, samt gör en 
reflektion över den egna insatsen (Korp, 2003).

Metakognition beskrivs ofta  som ett  medel  för att  eleverna ska bli  självständiga och 
kunna styra sitt eget lärande. Flera studier har visat på att elever som har varit svaga och 
som har fått hjälp med att utveckla sin metakognition har gjort snabba framsteg
(Korp ,2003).

För att lärare ska förstå elevers lärande måste lärare ta reda på hur elevernas lärande ser 
ut. Elever lär på flera olika sätt till exempel genom interaktion, konkret handlande och 
kommunikation  med  andra,  eller  genom att  imitera,  alltså  elever  lär  sig  genom att 
använda  alla  sina  sinnen  ständigt  och  jämt.  De  försöker  hela  tiden  förstå  och  göra 
erfarenheterna begripliga.  Därför räcker det inte för en lärare att ha kunskap om hur 
elever  lär,  de  behöver  också  kunskap  om  hur  eleverna  uppfattar  sitt  eget  lärande. 
Forskning som har gjorts om kognitiva kunskaper uppmärksammas allt mer eftersom 
man antar att elevernas metakognitiva kunskaper och färdigheter har stor betydelse för 
deras förmåga att lära. Det är redan vid starten på småbarnsavdelningen på förskolan 
som grunden för detta läggs, genom att läraren tillsammans med det lilla barnet funderar 
och reflekterar över olika saker (Pramling Samuelsson, Sheridan, 1999). 
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        3. Syftet

Syftet med studien är att beskriva, analysera och försöka förstå vilken betydelse lärare 
anser att portfolion har för elevers lärande.

3.1 Forskningsfrågor:
• Hur kan eleverna ta till sig kunskap genom att använda portfolio? 
• Vad kan eleverna lära sig genom att använda portfolio?
• Varför  och  hur  motiverar  lärare  att  de  kan  använda  portfolio  som ett  pedagogiskt 
verktyg när de vill se elevers lärande? 

4. Metod

En vetenskaplig metod är ett sätt med vilken en företeelse eller ett objekt kan betraktas. 
Metoden konstrueras så att den på ett bra sätt kan undersöka den företeelse eller det 
objekt man avser att studera. I detta arbete ska metoden vara ett verktyg för att granska 
lärares  beskrivningar  av  en  specifik  metod  för  elevers  lärande  processer.  Teoretisk 
utgångspunkt för studien är konstruktivism. Konstruktivismen ger de tolkningsverktyg 
jag använder för att bearbeta och förstå lärares uppfattningar om portfolio som metod för 
elevers lärande (Hurtig, 2007).

4.1 Metodiska övervägande

Det  finns  olika  metoder  för  att  få  frågeställningar  besvarade.  Man  kan  till  exempel 
använda sig av enkäter, intervjuer eller observationer. Vilken metod man använder beror 
på vad forskaren bedömer ger god information som ger bäst svar på den frågeställning 
som  förekommer  i  rapporten,  men  även  vilken  tid  och  vilka  medel  man  har  till 
förfogande  (Patel & Davidson, 1991).  I min studie har jag använt intervjuer och Kvale 
(1997)  pekade  på  att  intervjun  är  en  situation  där  intervjuare  och  den  intervjuade 
ömsesidigt  påverkar  varandra.  Enkäter  uteslöt  jag  eftersom  jag  inte  ville  ha  fasta 
svarsalternativ  då  mitt  syfte  var  att  försöka  förstå  vilken  betydelse  lärare  anser  att 
portfolio har för elevers lärande.  Observationer var inte heller  någon metod som var 
tillfredsställande utifrån mitt syfte då denna metod kan lyfta fram mina egna åsikter och 
uppfattningar. 

För att få reda på hur lärarna faktiskt arbetar med portfoliometodiken och om de hade 
några olika åsikter om det, använde jag en helt standardiserad intervju, där alla frågor 
kom i samma ordning för alla intervjupersoner. Enligt Patel & Davidson (1991) är en 
sådan intervju att föredra om man vill kunna jämföra och generalisera. 

Eftersom jag ville kunna försöka förstå vad lärarna anser att portfolio har för betydelse 
för eleverna använda jag mig av en kvalitativ intervju metod därför att Patel & Davidson 
(1991) och Trost (1997) menar att om man vill försöka förstå personers sätt att resonera 
kring  ett  visst  ämne  är  detta  en  bra  metod.  Enligt  Kvale  (1997)  kan  man  med  en 
kvalitativ  metod  ge  intervjupersonerna  utrymme att  framföra  sina  kunskaper  om det 
aktuella  ämnet  med  egna  ord  och  förmedla  sina  erfarenheter  till  andra  ur  ett  eget 
perspektiv, det är även en bra metod om man vill undersöka intervjupersonernas åsikter. 
För  det  mesta  har  personer  egna  åsikter  och  det  kommer  att  resultera  i  ett  brett 
svarsutrymme och av den anledningen använde jag en ostrukturerad intervju med öppna 
frågor, dvs utan fasta svarsalternativ, det fanns ingen möjlighet att bara svara ja eller nej 
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på frågorna. Kvale (1997) menar att i  en ostrukturerad intervju får man ett maximalt 
utrymme för den intervjuade att svara inom. 

4.2 Urval och undersökningspersoner  

Trost (1997) menar att man kanske många gånger gör ett för stort arbete med att ha för 
många att intervjua. Författaren påpekar att materialet kan bli ohanterligt med för många 
intervjuer och att man kanske inte kan få en överblick över det verkliga syftet eller ser 
det viktiga med intervjun. Trost (1997) menar därför att man ska begränsa intervjun till 
4-5 stycken personer. 

Kriterierna för vilka som skulle ingå i intervjugruppen var att de skulle använda portfolio 
som metod i sin undervisning och arbeta med elever i de senare årskurserna. Lärarna 
som skulle intervjuas var mellan 40-50 år och arbetade med elever i årskurs 4-6 på en 
skola i en kommun i Norrbotten. Två av lärarna har startat upp arbetet med portfolio 
metodiken för 10 år sedan och två av lärarna har börjat på skolan för 8 år sedan och har 
kommit  in  i  en  verksamhet  som redan  hade  ett  givet  tema,  samtliga  har  genomgått 
lärarutbildningen för grundskolans senare år.

4.3 Material

Papper  och  penna och  en  liten  bärbar  bandspelare  där  alla  intervjuer  har  spelats  in. 
Intervjupersonerna har dessutom fått frågorna i god tid innan själva intervjun (Se bilaga 
1). Svenning (2003) menar att man som forskare kan skicka ut frågorna innan intervjun i 
god tid och mitt syfte var att få djupare kunskap om portfoliometoden och ville att de 
skulle vara väl förberedda. 

4.4 Etiskt övervägande

Innan jag gjorde mina intervjuer tog jag kontakt med skolans rektor, via telefonen, för att 
höra om det skulle gå bra att genomföra en intervju med fyra lärare som arbetar med 
elever från årskurs 4-6. Jag informerade även om syftet med undersökningen samt att jag 
kommer att intervjua de en och en och att allt kommer att vara anonymt, det vill säga att 
arbetsplatsen och personerna  inte  kommer  att  namnges.  Jag talade också om att  om 
någon ångrar sig under intervju och vill dra sig ur fanns givetvis den möjligheten samt 
att de kommer att få tillgång till undersökningen när den har publicerats. Enligt Kvales 
(1997) riktlinjer när det gäller intervjuer ska man innan en intervju informera personerna 
om detta. 

Vetenskapsrådet (2007) menar att det sällan blir några problem med intervjuer och ett 
samtycke till dessa, om man redan från början ordentligt informerar vad som gäller och 
vad forskaren gör för att hålla uppgifterna som erhålls anonyma. Det jag har gjort när det 
gäller  anonymiteten är att  inte beskriva var skolan ligger eller  nämna den vid namn. 
Endast att den finns i länet. När det gäller de intervjuade kommer jag bara att nämna de 
vid kön, ålder och vilka årskurser de arbetar med.

4.5 Genomförande

Mina intervjufrågor utformade jag utifrån mina forskningsfrågor och därefter kontaktade 
jag skolan och fick ett godkännande av rektorn och av de berörda lärarna att  de var 
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villiga att bli intervjuade. Jag förklarade att varje intervju skulle ta en halv timme men att 
tiden kunde bli längre eller kortare beroende på hur samtalet utvecklades. Trost (1997) 
menar att  man som intervjuare bör ta hänsyn till  ”andra människors och deras andra 
göranden” (s.57) och inte ha för långdragna intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes på den berörda skolan i ett litet arbetsrum, där lärarna kom in 
en och en. Trost (1997) skriver att det är bättre att intervjua en person åt gången eftersom 
man får fram just den personens åsikter och han/hon inte är påverkad av arbetslaget. 
Författaren fortsätter att ”hemligheter” kan komma mer fram om man intervjuar en och 
en samt att de som är tystlåtna i grupp vågar prata mer enskilt. Vid detta tillfälle var det 
ingen som ville bli inspelade utan jag fick skriva ner allt för hand, men eftersom alla 
hade fått frågorna tidigare och hade till viss del besvarat de skriftligt var det inte någon 
betungande uppgift. Vid denna tidpunkt förstod jag inte konsekvensen av att inte ha fått 
intervjun på band. Tog därför kontakt med skolan igen.

Flera veckor senare fick jag komma och göra intervjuer som spelades in med hjälp av en 
liten bärbar bandspelare.  Lärarna gav mig tid under två förmiddagar.  Det var samma 
lärare som kom till intervjun denna gång och det finns inget bortfall att rapportera som 
hade kunnat påverka resultatet.

4.6 Bearbetning och analys

Enligt Kvale (1997) finns det olika metoder som man kan använda sig av för att göra 
intervju analysen mer hanterlig. Jag kommer att använda mig av tre av dessa nämligen, 
meningskoncentrering, meningskategorisering och meningstolkning.

Meningskoncentrering:  
Kvale (1997) menar att det rör sig om fem steg att tänka på:
• läsa igenom hela intervjun för att greppa helheten, 
• fastställa meningsenheterna som de intervjuade uttryckt
• formulerar det tema som dominerar så enkelt som möjligt och utan några fördomar, 
forskaren tolkar således det sagda 
• ställa  frågor till  meningsenheterna utifrån det  gällande syftet  som är i  den aktuella 
rapporten
• slutligen  ska  hela  intervjun  knytas  samman  och  intervjupersonernas  uttalande 
sammanställas och reducera långa meningar till korta och behålla det väsentliga. 

Meningskategorisering:
Kvale (1997) beskriver detta med att man reducerar svaren och för samman det som 
handlar om samma sak till  en större grupp. Man delar in svaren i olika mönster och 
teman för att underlätta analysen för forskaren. 

Meningstolkning:
Med meningstolkning menar författaren hur forskaren tolkar hela intervjun alltså inte 
enbart med svaren utan även genom att se på kroppsspråket. Som forskare har man ”ett 
perspektiv på vad som undersöks och tolkar intervjuerna ur dessa perspektiv” (Kvale, 
1997, s. 182). Man jämför även svaren med den tidigare litteraturstudien som man har 
samlat in (Kvale, 1997).

Eftersom jag tolkar min undersökning utifrån mina erfarenheter kan jag med stöd av 
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Kvales (1997) beskrivning av fenomenologin konstatera att de intervjuade har svarat på 
frågorna utifrån deras upplevelser från sina verkligheter som de har just nu. 

När man ska börja analysera intervjun är det inte bara det skrivna som ska analyseras, 
det är även kroppsspråket eller en felsägning som noterats i kanten. ”Det blir därför en 
smula egendomligt att tala om reliabilitet eller tillförlitlighet vid kvalitativa intervjuer” 
(Trost 1997, s. 100). Intervjuaren bör vara lyhörd för alla slags förändringar i tonfall, 
ansiktsskiftningar och kroppsrörelser. Lika viktigt är det att som intervjuare vara själv 
väl  insatt  i  ämnet  för  att  under  samtalets  gång  kunna  hålla  med  eller  ge  en  liten 
kommentar och Trost (1997) framhåller att om man är helt objektiv utan åsikter kan det 
tyda på att  man kanske är  ointresserad av ämnet  som sådant  och det  är  orealistiskt. 
Intervjuerna genomfördes således under ett mycket positivt förhållningssätt. 

5. Resultat 

Eftersom Ellmin (2002) menar att portfoliometodiken grundar sig på den uppfattning om 
kunskap,  undervisning  och  lärande  som  kallas  konstruktivism,  där  kunskap  är  en 
konstruktion för att göra erfarenheter begripliga, har jag tagit fasta på det i mitt resultat. 
Resultatet har även analyserats och tolkats utifrån mina tre forskningsfrågor. Patel och 
Davidsson (1991) menar att  vid kvalitativ undersökning vävs resultatbeskrivning och 
tolkning samman. Det gör jag genom att presentera resultatet och illustrera detta med 
citat. Patel och Davidsson (1991) hävdar att citat framhäver ett visst förhållningssätt och 
bör inte tolkas som en absolut sanning.

I  resultaten  från  intervjuerna  börjar  jag  med  att  beskriva  lite  allmänt  om  lärarnas 
bakgrund då jag anser att dessa har betydelse för deras syn på portfoliometodiken samt 
hur portfolion på deras skola är uppbyggd. Sedan övergår jag till att besvara studiens tre 
forskningsfrågor: 

• Hur tar eleverna till sig kunskap genom att använda portfolio?
• Vad lär sig eleverna genom att använda portfolio? 
• Varför är det en fördel att använda portfolio som ett pedagogiskt verktyg när lärare vill 
se elevers lärande? 

Dessa frågor  belyser  studiens  syfte:  att  beskriva,  analysera och försöka förstå  vilken 
betydelse lärare anser att portfolion har för elevers lärande.

I  resultatet  har  jag  grupperat  intervjufrågor  till  olika  kategorier,  svaren  som  de 
intervjuade har gett har också kategoriserats men även meningskoncentrerats eftersom 
jag bara vill ha med det som är av vikt för mina forskningsfrågor.  

5.1 Lärarnas bakgrund.

Lärare 1
En man, 40 år gammal, som undervisar i svenska och engelska i årskurs 4-6. Han har 
jobbat på skolan i 8 år. Sökte till skolan då han ansåg att en skola för alla verkade vara 
intressant att jobba i. 

Lärare 2
En kvinna 50 år gammal som undervisar i  svenska i årskurs 1-6. Hon har jobbat på 
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skolan i 8 år och tycker det är bra att de får utbildningar kontinuerligt genom skolan för 
att hålla sig uppdaterad när det gäller portfoliometodiken. 

Lärare 3
En man 50 år gammal som undervisar i svenska, engelska samt matematik i årskurs 4-9. 
Han har jobbat på skolan i 10 år och var en av de som började med tankarna kring en 
skola för alla som innebar att de skulle utgå från portfoliometodiken. 

Lärare 4
En kvinna 48 år gammal som undervisar i matematik och naturkunskap i årskurs 4-9. 
Hon har jobbat på skolan i 10 år och började fundera kring elever som inte når målen 
och vad kan vi göra åt det. 

Alla fyra lärare tycker det är bra att jobba på en skola där de har samma förhållningssätt, 
det blir en bra sammanhållning och genom att de har fått kontinuerligt uppgradering med 
litteratur och föreläsningar genom åren på skolan är de på samma nivå när det gäller 
metodiken. Rektorn påpekade vikten av ett likvärdigt förhållningssätt i en skola för alla 
och att man jobbar i arbetslag och att man som lärare inte är fast vid ”sina elever” utan 
kan gå in i olika klasser där det behövs mest.

Lärare 1 säger: Från början när vi bestämde att vi skulle ha portfolio som metod var det  
meningen att alla på skolan skulle vara delaktiga och veta hur alla jobbade på alla  
stadier från förskolan upp till årskurs nio. Vi bestämde tillsammans att vi skulle läsa all  
litteratur för att få en så bred uppfattning som möjligt, det skiljer sig inte så mycket från  
varandra det blir bara mer avancerat när eleverna blir äldre, de ska klara mer och så. 

Lärare 3 säger: Litteraturen var lättläst och när man är intresserad går det jättefort att  
läsa. Vi har läst bland annat ”Lyssnandes pedagogik” och ”Portfolio i förskolan” som 
hör till förskolan men man får även bra tips till de äldre eleverna.  Vi har läst många 
olika  böcker  som  handlar  om  portfolio  och  det  är  bra  att  kunna  ha  de  som  ett  
uppslagsverk för ibland behöver man gå tillbaka och kolla. Föreläsningar som jag nu 
kommer  ihåg  var  en  som  handlade  om  förhållningssättet  och  den  var  just  för  oss  
eftersom förhållningssättet är  A och O för oss.  

Lärarna har lagt ner mycket tid på att läsa litteratur och gått på föreläsningar samt gjort 
en del studiebesök. De som har kommit med senare i arbetslaget har haft lätt att komma 
in i arbetet för att de har fått ett positivt bemötande och det har funnits klara riktlinjer hur 
de arbetar på skolan. 

5.2 Portfolions uppbyggnad

Lärarna berättar att innehållet i portfolion är: elevjobb, omdömen från de olika lärarna, 
socialenkät  med  olika  frågor  hur  du  trivs  hur  veckan  har  varit  etc.,  individuella 
utvecklingsmål och ev. andra överenskommelser. Dessa läggs in i portfolion en gång per 
termin. Urvalet sker både av eleven och läraren. En nackdel kan vara att lärare gör sitt 
eget val när det gäller vilka arbeten som ska finnas med i portfolion.

Lärare 3:  Ibland har jag lite svårt att låta eleven bestämma vad som ska in i pärmen  
utan tycker att det andra jobbet var bättre att sätta in, men jag håller på att träna mig i  
att faktiskt lyssna på eleven, men jag ger min åsikt och ibland tycker de som jag.
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Lärarna använder endast en portfolio där material samlas från samtliga ämnen. Det är en 
pärm där ett arbete per termin och ämne sätts in som eleven med samråd av läraren har 
valt ut. Där finns även individuella utvecklingsmål och eleven kan se hur han/hon har 
nått upp till de tänkta målen för ämnet. Alla omdömen för de olika ämnena finns på ett 
gemensamt papper för att eleven lätt ska kunna se hur han/hon ligger till i varje ämne, 
samt vad de ska förbättra på och hur de ska gå till väga för att nå målen. Socialenkät ger 
eleven möjlighet att se hur han/hon är ensam eller i grupp. Pärmen används varje vecka, 
lite olika beroende på var eleven befinner sig i sin utveckling när det gäller de olika 
ämnena. 

        5.3  Ansvarstagande, förhållningssätt och reflektion

Hur tar eleverna till sig kunskap genom att använda portfolio?
Lärarna anger att de jobbar med ansvarstagande med eleverna från tidig ålder, här är det 
viktigt att alla lärare, från förskolan upp till årskurs 9 har samma förhållningssätt. När 
alla har samma förhållningssätt vet eleverna också vad som gäller, de blir trygga och det 
följer de som en röd tråd genom alla verksamheter. I förskoleklassen får de vara med och 
planera olika teman. De äldre eleverna jobbar ofta i projektform med ”deadlines” som 
måste följas upp. Lärarna har ett ansvar för att se varje elev, därför delas eleverna i olika 
små ansvars grupper och på så sätt är det lättare att prata enskilt med varje elev. 

Lärare  3:  Här  på  skolan  har  vi  inga  låsta  dörrar  eleverna  kan  komma  till  vårat  
personalrum och jobba om de vill, vi har ett bord mitt i rummet för de elever som vill  
jobba de vet vad som gäller och det är tyst och lugnt. Vi har gett eleverna ansvar och  
kör inte ut de från några rum, det är klart om det pågår en lektion eller så. Vi har gett  
eleverna ett stort ansvar över lokalerna och det fungerar mycket bra. 

Lärare 2:  Förhållningssättet är mycket viktigt och att vi alla vet att vi ska ha samma 
oavsett ålder på barnet eller om det går på förskolan eller i klass åtta. Jag menar att jag  
ska kunna svara på frågor åt alla oavsett ålder.

Lärarna ger tid till varje elev att varje vecka få utvärdera sina jobb, hur veckan har varit, 
hur  det  allmänt  har  fungerat  och  andra  funderingar  som de  har  haft  under  veckan. 
Eleverna har redan från tidig ålder fått lära sig att reflektera. När de blir äldre kommer 
det naturligt och de vet vad som gäller när de ska reflektera. 

Lärare 2:  Det är mycket positivt att de redan på förskolan börjar träna att reflektera 
över sina alster, vi ser att de behärskar tekniken när de kommer upp i skolåldern och hur  
de börjar ifråga sätta saker och ting. Vi tar oss tid med eleverna och sitter med de en  
stund varje vecka enskilt. Våran ambition var ju från början att skapa en skola för alla.

Lärare 3 säger:  Eleverna lär sig att reflektera över sina arbeten på ett tidigt stadium, 
redan i förskolan får de prata om sina teckningar och alster och när de bli äldre kan de 
utveckla sina tankar utan att det är något konstigt.  

Reflektion för lärarna är en tid där de i lugn och ro kan gå igenom något ämne, område, 
problem mm. Tid finns varje dag, det gäller bara att prioritera och den här skolan har 
gjort en skola för eleverna som måste få ta tid. Här ska alla elever erbjudas möjligheten 
att ta sig till målen utifrån sina förutsättningar.
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5.4 Arbetsmetoder 

Vad lär sig eleverna genom att använda portfolio?
Eleverna har redan från förskolan fått träna på olika tekniker och metoder för att kunna 
utföra  ett  självständigt  arbete.  Arbetslaget  på  förskolan  har  dokumenterat  och  pratat 
mycket med varje enskilt barn om deras alster, vilket har lett till att reflektion finns i 
deras vardag som en naturlig sak. När de kommer till årskurs 4 kan de formulera mål och 
välja lämpliga arbetsmetoder som gör att de självständigt och aktivt kan söka svar på 
sina frågor, självklart finns lärare tillhands hela tiden. När eleverna skriver ner sina mål, 
hur de ska nå målen och vilka mål de har uppnått, är det lätt för eleven att gå tillbaka och 
reflektera tillsammans med läraren för att se om ett lärande har uppstått.
Feedback  ges  till  eleven  i  samband  med  det  förberedande  samtalet  inför 
utvecklingssamtalet och under utvecklingssamtalet. Omdömen sätts in i portfolion och 
hela pärmen skickas hem till föräldrarna som även kan ge feedback när de ser att en 
lärprocess tagit rum. Förhållningssättet här på skolan är sådant att alla framsteg, stora 
som små eller på väg att utvecklas, får positiv feedback. Det är sällan det negativa lyfts 
fram utan lärarna ger ofta beröm istället. 

Lärare 2: I dagens samhälle behöver elever få till sig olika tekniker för att kunna bemöta  
de olika problem som de kommer att möta ute i samhället därför anser vi det viktigt att  
ge de så många olika som möjligt. 

5.5 Självförtroende och självständiga

Vad lär sig eleverna genom att använda portfolio?
Lärarna menar att eleven ser sitt eget lärande, hur det utvecklas och ser tydligt vad de 
behöver  fokusera  på.  Självförtroendet  ökar,  eleverna  blir  självständiga  och 
ansvarstagande individer. Lärarna framhäver att när eleverna lämnar grundskolan och 
går  över  till  gymnasiet  har  dessa elever  en klar  fördel  när  de har  blivit  undervisade 
genom portfoliometodiken.

Lärare  2:  En del elever har dåligt  självförtroende men vi  jobbar hela tiden med att  
bygga upp det, genom att ge positivt beröm. Alla behöver höra att de är bra även de  
vuxna jag tycker att vi på den här skolan har ett fint klimat och gentemot varandra är vi  
öppna och har en rak kommunikation, både mot elever och andra vuxna. 

Lärare 1: Jag tycker det är underbart att se elever som kan jobba självständigt men med 
mig som backup om de behöver. 

5.6 Föräldrasamverkan, kunskapsuppföljning och utveckling  

Varför är det en fördel att använda portfolio som ett pedagogiskt verktyg när lärare vill 
se elevers lärande? 
Lärarna anser att portfolio är viktig för elevens kunskapsuppföljning och för att få en röd 
tråd i  elevens kunskapsutveckling.  Lärare,  elever och föräldrar ser på ett  tydligt  och 
konkret sätt att eleven har lärt sig något. Det är också viktigt att eleven själv ska se sitt 
eget lärande och även ta ett ansvar över det menar lärarna. Det är inte bara läraren som 
står  för  förmedlingen  av  kunskapen,  utan  eleverna  ska  bli  självständiga  och 
ansvarstagande elever. 
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Lärarna får en överblick över hela elevens skolgång genom att bläddra i portfolion. Där 
kan läraren på ett enkelt sätt se var svårigheter har funnits och får en större förståelse för 
olika faktorer som har med elevens kunskaps förståelse att göra.

Eleverna får inför varje utvecklingssamtal, som hålls varje termin, välja ett arbete som 
de utvärderar och lägger in i portfolion. Det får inte bli för mycket utan lärarna tycker att 
det räcker med ca. två arbeten per årskurs. Eftersom pärmen, ska följa eleven genom 
hela skoltiden får det inte bli för mycket då är det svårt att få en klar bild av vad eleven 
egentligen har lärt sig. Lärarna anger att de bara tar med det som visar på en lärprocess. 
Det finns ett blad där eleven tillsammans med läraren kan fylla i hur, vad behöver du, 
hur ska du göra för att utveckla det du kan, det vill säga hur kommer du till målet. 

Lärare 1 säger: Vi ser elevernas lärande och självklart ser de det själv också, men vi får  
inte  glömma bort  föräldrarna  som också  kan  påverka  elevernas  resultat  genom att  
sporra och uppmuntra de hela tiden. 

Lärare 2:  En del föräldrar till de barn som har bytt till den här skolan upptäcker att  
deras barn har fått en positivare syn på tillvaron och till skolan. 

Föräldrarna får ta del av pärmen minst en gång per termin, då vi skickar hem den inför 
ett utvecklingssamtal.

6. Diskussion

I diskussionen börjar jag med att ta upp validiteten och reliabiliteten för min studie där 
jag även upp om beslut som jag fattat under arbetets gång. Sedan övergår jag till  att 
diskutera metoden och resultatet för att avsluta med ett slutord.

6.1 Validitet och reliabilitet

När det gäller validiteten så har jag vidtagit åtgärder för att säkerställa så hög validitet 
som möjligt i denna studie, exempelvis genom att banda intervjuerna för att kunna lyssna 
på dem flera gånger. Det gör att jag anser att frågan mäter det den är avsedd för, eftersom 
jag har fått svar på mina frågor: hur? vad? och varför?
 
Mitt syfte var att beskriva, analysera och försöka förstå vilken betydelse lärare anser att 
portfolion  har  för  elevers  lärande,  därför  utgick  mina  intervjufrågor  från  mina 
forskningsfrågor  och  den  teoretiska  bakgrunden  och  jag  anser  att  jag  erhållit  ett 
heltäckande  svar.  Dessutom  hade  de  intervjuade  lärarna  lång  erfarenhet  av  att  ha 
portfolio som ett pedagogiskt verktyg och var väl insatta i ämnet.  

Reliabiliteten, tillförlitligheten, blir högre ju mer erfarenhet intervjuaren har enligt Patel 
&  Davidsson  (1993).  Min  förmåga  att  genomföra  intervjuer  kan  bli  bättre,  men  i 
dagsläget  kan  denna  intervju  anses  ha  god reliabilitet  eftersom alla  intervjuade  fick 
frågorna i samma ordning och alla fick lika lång tid att ge sina svar. Vad som också bör 
nämnas är att  jag gjorde en till  intervju 5 månader senare med samma frågor till  de 
tidigare fyra intervjuade lärarna, men denna gång fick jag spela in alla intervjuer och 
svaren kom att se ut på liknande sätt. 
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Under arbetet med rapporten har jag fattat en del beslut som visade sig vara felaktiga 
eller gjort mitt resultat svårt att redovisa. Trost (1997) anser att man bör presentera en del 
av de beslut som fattats under rapportens tillverkning för att läsaren ska få en förståelse 
varför en del beslut fattats. Författaren menar också att det har att göra med hur seriös 
man varit och är. Därför tog jag kontakt med skolan en gång till och försökte övertala 
lärarna om hur svår min resultatredovisning skulle bli utan inspelade intervjuer. Denna 
kontakt medförde att jag kunde spela in intervjuerna. 

6.2 Metoddiskussion

Syftet i denna studie var att beskriva, analysera och försöka förstå vilken betydelse lärare 
anser att portfolio har för elevers lärande. För att ta reda på detta sammanställde jag 14 
frågor till 4 verksamma lärare som har portfolio som kärnan i sin undervisning. Frågorna 
utgick från mina 3 forskningsfrågor. Innan jag åkte till skolan för att genomföra mina 
intervjuer hade jag skickat frågorna till de berörda lärarna för enligt Svenning (2003) är 
det bra att vara väl förberedd innan man blir intervjuad.

Själva intervjun blev ett mycket positivt samtal, det enda var att vid första intervjun ville 
ingen av lärarna att jag skulle spela in samtalen, men resultaten har inte påverkats och 
det kan beror på att alla lärare jobbat med portfolio sedan de börjat på skolan och var väl 
inarbetade med metoden. Därför anser jag att resultatet inte har påverkats vid en senare 
intervju  utan  snarare  bevisat  att  lärarna  är  engagerade  i  vad  de  gör  och  tycker  att 
metoden är mycket intressant att jobba med.

6.3 Resultatdiskussion

På den här skolan arbetar man redan från förskolan med att göra barn medvetna om sitt 
eget lärande. Lärarna är väl medvetna att barnen lär sig i sin egen takt och det syns 
tydligt när man går in i de olika rummen på skolan. I språkrummet, till exempel, kan det 
vara två lärare som ser till att varje elev får det den behöver, och genom portfolion ser 
lärarna hur varje enskild elev tar till sig kunskap. Eftersom alla lärare är väl insatta i 
arbetet  med portfolio  är  det  inga svårigheter för de att  förstå  alla  elevers  lärande på 
skolan, det var som ett enda stort arbetslag och alla lärare kunde även svara på frågor 
som eleverna  ställde  oavsett  ålder.  Lärarna  poängterade  att  det  är  eleven  som  är  i 
centrum när  de planerar  lärmiljön.  Ellmin (2002)  förklarar  att  när  det  gäller  skolans 
lärmiljö kan skolan och lärarna organisera den så att eleverna ges goda förutsättningar 
för deras lärande genom att använda portfolio. Den ger möjlighet att: 

• planera och utvärdera undervisningen på ett lättare sätt
• tydliggöra skolans mål
• lära känna varje elevs inlärningsstrategi 
• samla exempel på elevernas arbeten  

När det gäller att samla elevernas arbeten finns det mängder av olika sätt på hur det kan 
göras. På den här skolan har man valt en pärm, där olika alster samlades. Det som kunde 
vara en nackdel var att vissa lärare ville själv bestämma vad som skulle tas med och 
menade att eleven inte själv tyckte att det var något som kunde förbättras genom att 
kunna gå tillbaka och göra igen.  En annan nackdel var att eleverna själva ville ha med 
mer än vad som var tänkt från början, endast ett arbete per termin. Men studien visar att 
alla var väl medvetna om problemen och tog ansvar för att förbättra sig själv. 
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Ellmin och Ellmin (2003) menar att det är inte bara samlandet som är viktigt när man 
arbetar utifrån portfoliometodiken. Det är förhållandet till det samlade som ger styrka åt 
metodiken. Det som sparats ska kännas meningsfullt för eleverna och de ska känna och 
se att en förändring har skett, en lärprocess blir synlig. Den ska i sin tur bidra till en 
utveckling, en förändring i elevernas skolarbete på ett positivt sätt.  Portfolio är alltså 
något  som  elever  och  lärare  aktivt  skapar  tillsammans.  ”Läraren  har  inte  längre 
ensamrätt till att värdera individen utan skall i stället hjälpa fram elevens förmåga till 
självreflektion” (Ellmin och Ellmin, 2003 s.22).
 
Ansvarstagande och reflektion jobbar lärarna med det redan från förskolan och belyser 
hur viktigt det är att ha samma förhållningssätt som gör eleverna trygga och eleverna vet 
vad som gäller. Lärarna har ett ansvar att se varje elev och gör det genom att dela upp de 
i mindre grupper för att kunna prata enskilt med var och en. I de samtalen får de veta hur 
eleverna mår och hur de upplever sin lär situation. Dessa reflektioner har lärarna varje 
vecka och de anser att det är viktigt att stanna upp och fundera på vad man har gjort och 
hur det kan utvecklas. 

Genom att lärarna jobbar medvetet med portfolio och har kontinuerliga reflektioner har 
eleverna lätt att se i den vilka mål som är uppställda för just det ämnet och vilka mål de 
själva  har  satt  upp  för  att  ta  sig  dit,  men  allt  måste  vara  konkret,  tidsbestämda, 
utmanande och mätbara. Studien visar att eleverna tar till sig kunskapen genom att de ser 
var  de  behöver  mer,  men  framför  allt  ser  de  sina  framsteg  och  det  leder  till  att 
motivationen ökar och de kan ta itu med svårigheterna på ett lättare sätt.

Hurtig (2007) menar att det även ska vara motiverat för eleverna att använda portfolio. 
Det som finns dokumenterat i portfolion har blivit till av eleven och för elevens skull 
inte  för  att  lärare  ska  bedöma utifrån den.  När  elever  får  använda portfolio  ökar  de 
förståelsen av att kunna reflektera och bedöma sina arbeten, vilket leder till att de får 
möjlighet att se sin kunskapsutveckling. 

Lika viktigt är det att läraren ser varje elevs utveckling och utvärderar på ett positivt sätt 
elevens  arbetsinsats.  Jensen  (1997)  betonar  vikten  av  att  utvärdera  ofta.  Författaren 
menar att feedback måste vara kontinuerlig för att vara effektiv. På den här skolan har 
alla lärare en kontinuerlig uppföljning av varje elev som leder till att de snabbt ser var 
alla ligger kunskapsmässigt och de betonar vikten av att portfolion följer eleven som en 
röd tråd genom hela verksamheten från förskolan till åk. 9.

6.4 Slutord    

Har portfolio någon betydelse för elevers lärande? Efter min litteraturgenomgång och 
min studie med hjälp av intervjuer ser jag en klar fördel med att ha portfolio som metod 
för att elever ska se sitt lärande. När lärare har denna metod kan de på ett lättare sätt få 
en  bild  av hur  långt  eleverna  har  kommit  i  sitt  lärande,  samt  att  läraren  kan  stärka 
elevens självförtroende genom att prata om det som de verkligen kan, eftersom det finns 
nedskrivet på papper och att lärarna tar sig tid till att prata med alla elever som de har i 
sin undervisning. 

Om eleverna får känna att de klarar av att förbättra sina resultat och ser det på ett tydligt 
sätt leder det till att deras självförtroende växer, därför blir jag förvånad över att inte fler 
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skolor använder sig av denna metod. All litteratur som jag har bearbetat visar tydligt på 
hur elevernas självkänsla ökar när de ser att de har klarat av ett moment och att det är 
deras  bra  sidor  som  stärks,  vilket  leder  till  att  de  klarar  lättare  av  att  ta  itu  med 
svårigheterna. Lärarna lyfter på ett positivt sätt eleverna när de visar att de duger som de 
är och att det är tillåtet att ta till sig kunskap i sin takt. Det viktiga är att de tar sig till 
målet på sitt sätt. Vad jag har funderat på under den här studien är att eleverna ska ta sig 
till målet i egen takt men målet är det samma för alla och vad händer om jag behöver 
mer tid än andra eller om målet är för högt uppställt för mig. Det känns som att målet 
borde ändras utifrån individen. 

I min intervju har det framkommit att alla lärare har fått samma utbildning och litteratur 
när det gäller att arbeta med portfolio, dessutom hade lärarna jobbat på skolan mellan 8-
10 år och var väl insatta i portfoliometodiken. De tyckte att det fanns ett öppet klimat på 
skolan som gjorde att de trivdes bra ihop och rektorn ville att det skulle vara en skola för 
alla som också ansåg att det är viktigt att alla har samma förhållningssätt Rektorn hade 
även ett nytänkande som är en stor bidragande orsak till att arbetet i arbetslag fungerar 
och att arbetslaget får likvärdig utbildning. Lärarna själva upplever att när alla känner sig 
delaktiga och vet vad det handlar om kommer det att spegla av sig på elevernas lärande. 

När det  gäller  lärandet  verkar  portfoliometodiken ha stor  betydelse  och det  i  sin  tur 
ställer väldigt stora krav på lärarna och att de har ett gott samarbete och förhållningssätt, 
här gäller det att man har en lyhörd rektor som finns med arbetslaget och inte en som 
jobbar bredvid. På skolan som jag var och intervjuade är rektorn med även i klasserna 
och  vet  verkligen  vad  som  händer  och  framför  allt  är  han  intresserad  av 
portfoliometodiken. 

När man har portfolio som metod är det viktigt att tänka på att anpassa den till elevernas 
olika åldrar. Det är också viktigt att portfolion anpassas och förändras över tid. Alltså 
måste den vara relevant och meningsfull för eleverna genom hela skoltiden. Man bör 
också komma ihåg att vid tidig ålder ska samlandet vara roligt och lustfyllt och lärandet 
får  inte  bytas  ut  mot  prestationer.  Det  blir  först  i  mellersta  skolåren  som portfolio 
utvecklas till att bli mer organiserad och fokus kommer att ligga på vad man lär och hur 
man har lärt sig. Självklart är det svårt att göra en strikt uppdelning på hur portfolion ska 
användas eftersom arbetssättet för lärare och elever varierar. 

Avslutningsvis vill jag ta upp om vikten av att ha med föräldrarna i skolarbetet. Varje 
termin inför utvecklingssamtalet skickar skolan hem portfolion där föräldrarna tar del av 
eleven arbeten och kan se hur eleven har tagit till sig kunskap och hur det går i skolan, 
där kan föräldrarna kommentera och förbereda sig för samtalet. På skolan har det ett gott 
samarbete med föräldrarna som på ett tydligt sätt görs medveten om elevens prestationer 
och svagheter. Tillsammans med pedagogerna och eleven går de igenom med föräldrarna 
vad och hur de ska fortsätta arbetet. Detta leder till att föräldrarna får känna sig delaktiga 
i skolans värld och att vad deras barn gör där blir viktig för föräldrarna. I dag poängteras 
vikten av att ha föräldrarna med i skolan och hur gör vi det i dagens stressade samhälle?

I dagens samhälle är det mycket som ska hinnas med därför borde portfolio vara en 
självklar sak i varje skola eftersom den ger tid till eftertanke och ett samtal med den 
enskilda  eleven.  Eleverna  får  känna  att  de  duger  och  att  de  kan  oavsett  ålder  eller 
mognad, vi gör det i egen takt. De kan känna glädje när de går till skolan och de vet att 
de klarar av kraven. Elever med ett bra självförtroende har goda förutsättningar att bli 
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demokratiska medborgare som vuxna. 

7. Fortsatt forskning

När jag läst  litteraturen till  denna studie  och tagit  del  av mina intervjuer  ser  jag att 
eleverna  utvecklar  ett  självständigt  ansvarstagande  och  därför  skulle  vi  behöva  mer 
forskning om portfolio och dess betydelse för elevernas inlärnings process och för att de 
ska kunna se sitt eget lärande.

I sin doktorsavhandling har Hurtig (2007) behandlat portfolio genom att använda datorer 
och samhället utvecklas till att fler ska behärska datatekniken. I dagens skola har alla 
elever  möjlighet  att  använda  datorn  för  olika  uppgifter  och  det  skulle  också  vara 
intressant att forska vidare på, för att se om eleverna lättare kan ta till sig kunskap genom 
att använda portfolio med datateknikens hjälp. 
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Bilaga
Intervjufrågor

Syftet med mitt arbete är att beskriva, analysera och försöka förstå vilken betydelse lärare anser att 
portfolion har för elevers lärande. 

1.     Hur länge har du arbetat med portfoliometoden?

2.     Varifrån har du fått kunskaper om portfoliometoden?

      3.     Hur använder eleven sin portfolio för att själv se sin egen lärandeprocess?

4.     Kan du ge exempel på hur du jobbar för att eleven tar ansvar för sin egen lärandeprocess?

5a.   Hur går ni till väga för att välja ut vilka arbeten som ska vara med i portfolion?

5b.   Vad brukar en portfolio innehålla?

5c.   Vem styr urvalet, läraren, eleven eller gemensamt?

6.    Beskriv vilka metoder eller tillvägagångssätt du använder för att ge återkoppling (feedback) 

till eleverna.

7.    Varför använder du portfolio som metod för att se elevers lärande?

8.    Vad lär sig eleven genom att använda portfolio?

9.    Finns det fördelar med att använda portfolio som metod när det gäller att se elevens lärande 

i jämförelse med den traditionella formen och i så fall vilka?

10.   Finns det nackdelar med portfolio och i så fall vilka?

11a. Har ni olika portfolio för olika ämnen eller är det en för samtliga ämnen?

11b. Portfolio för olika ämnen, beskriv hur den kan vara utformad och hur den används.

11c. Om ni har en portfolio för samtliga ämnen kan ni beskriva hur den är utformad och hur den 

används.

12.   På vilket sätt synliggörs portfolion för föräldrarna?

13.   Vad innebär begreppet reflektion för dig?

14.   Hur ger du möjlighet för eleven att reflektera?

Tack för din medverkan

Med vänlig hälsning Maria Toolanen
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