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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Portfolio är ett bra verktyg för att dokumentera och synliggöra lärandet. Det 
har forskats om portfolio ur lärarperspektivet men mindre utifrån elevernas perspektiv.  
Syftet är att eleverna ska se sin kunskapsutveckling och sitt eget lärande under hela 
skolgången. Det är inte dokumentationen i sig som är det viktiga utan de reflektioner den 
ger upphov till. Utgångspunkten är elevernas egna satta mål. Läroplanen betonar 
individualiserad undervisning, elevansvar och att synliggöra lärandet. Genom en väl 
utarbetad portfoliometodik tror vi att portfolio kan underlätta och synliggöra elevernas 
utveckling och på så vis vara ett stöd för dem.  
 
Syfte: Syftet med undersökningen var att ta reda på vilken medvetenhet eleverna har med 
portfolioarbeten och om eleverna arbetar med portfolion efter skolans syfte. 
Undersökningen syftade också till att studera om en frekvent användning av portfolion 
påverkar elevernas  medvetenhet med portfolioarbetet. 
 
Metod: Vi har gjort en enkätundersökning med slutna och öppna frågor till elever i år 3 - 6. 
För att få reda på skolans bakgrund och syfte till portfolioarbetet genomförde vi en intervju 
med skolans utvecklingsledare.  
 
Resultat: När det gäller portfolioarbetet efter skolans syfte var det lite olika hur det 
efterföljdes men ser man till helheten så arbetade de flesta klasserna aktivt och målinriktat. 
Vi kunde se att med stigande ålder så ökade elevernas medvetenhet. Det vi saknade var 
elevernas reflektion över de insatta arbetena. Vi kunde inte se något samband mellan en 
frekvent användning av portfolion och en ökad medvetenhet hos eleverna. Vi har funnit att 
det är reflektionen som är det viktiga när det gäller att få eleverna att utveckla en 
medvetenhet kring sitt eget lärande.   
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Inledning 
 
Vi är tre studenter som går sista terminen på lärarprogrammet i Vänersborg. I vårt 
examensarbete har vi valt portfolio som problemområde. Vi har under utbildningens gång 
själva använt oss av portfolio, men mest för att dokumentera våra arbeten. Alla de 
verksamhetsförlagda utbildningsskolor vi varit på har arbetat med portfolio på ett mycket 
varierat sätt då det inte finns någon mall.  
 
Vi själva ser portfolio som ett bra redskap för att synliggöra elevernas lärande och 
därigenom stötta dem i deras utveckling. Portfolio är ett verktyg för att dokumentera 
elevernas arbeten.  Syftet är att eleverna ska se sin kunskapsutveckling och sitt eget lärande 
under hela skolgången. Det är inte dokumentationen i sig som är det viktiga utan de 
reflektioner den ger upphov till. Utgångspunkten är elevernas egna satta mål. Läroplanen 
betonar individualiserad undervisning, elevansvar och att synliggöra lärandet. Genom en 
väl utarbetad portfoliometodik tror vi att portfolio kan underlätta och synliggöra elevernas 
utveckling och på så vis vara ett stöd för dem. Det viktiga, som vi ser det, är att varje skola 
har en gemensam grundsyn om elevernas utveckling och lärande. Grunden för en bra 
portfoliometodik anser vi är att skolan har ett klart syfte och att eleverna är delaktiga och 
har en medvetenhet om portfolioarbetet. 
 
Hittills har vi inte sett eller läst så mycket om portfolio utifrån elevernas perspektiv utan 
den mesta forskningen har behandlat lärarperspektivet. Därför tyckte vi det skulle vara 
intressant att undersöka vilken medvetenhet och vilket arbetssätt eleverna har med 
portfolio, dvs. hur det ser ut i ett elevperspektiv. Det här tror vi även att fler skolor som 
arbetar med portfolio kan finna intresse i. 
 
Vi tog kontakt med en verksamhet som vi vet arbetar aktivt med portfoliometodiken. De 
delade vårt intresse att undersöka vilken medvetenhet eleverna har kring portfolioarbetet 
och hur frekvent de arbetar med den. Därför valde vi att genomföra vår studie på den 
skolan.  
 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår undersökning är att se portfolioarbetet utifrån elevernas perspektiv. Vi 
kommer även att undersöka om frekvensen påverkar elevernas medvetenhet med 
portfolioarbetet, dvs. om de elever som arbetar ofta med portfolio lättare kan se sin 
utveckling. De övergripande frågeställningar vi har är: 
 
1. Hur överensstämmer elevernas portfolioarbete med skolans syfte? 
 
2. Hur frekvent används portfolion av eleverna? 
 
3. Vilken medvetenhet har eleverna med portfolioarbetet? 
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Begreppsdefinitioner 
 
Portfolio: I detta arbete kommer vi även att använda oss av portfölj då skolan, där vi gör 
vår studie använder sig av denna benämning. En portfolio/portfölj kan vara en mapp, en 
pärm, en kartong eller en cd med elevernas arbeten och deras tankar kring dessa (Ellmin & 
Ellmin, 2003). 
 
Frekvent: Med ett frekvent användande menar vi ett kontinuerligt användande. 
 
Medvetenhet: Med medvetenhet menar vi att eleverna själva förstår och inser varför de har 
en portfolio, att de ser att portfolion är ett redskap för att se sin egen utveckling. 
 
Reflektion: Kommer av orden ”re-åter, tillbaka, flectere – böja, vända”.  
Med reflektion menar vi att det är viktigt att stanna upp och fundera på vad man gjort 
bra/mindre bra och vad som kan göras bättre till nästa gång. Även frågor som hur och när 
man lär sig bäst är viktiga att ta med i reflektionstankarna. ”Detta är vägen till 
metakognition, dvs. att lära sig förstå och använda sina kunskaper i olika situationer” 
(Ellmin & Ellmin, 2003, s. 138). 
 
Utvecklingsledare: Utvecklingsledaren arbetar med skolutvecklingsfrågor och som lärare. 
 
 
 
Forskningsbakgrund 
 
Begreppet portfolio består egentligen av två delar, båda med sitt ursprung i latin, port från 
porter som betyder bära och folio som betyder blad eller papper. Utav detta bildades ordet 
portfolio, dvs. ”bära papper” (Ellmin, 2000). 
 

Portfolio är en form av pedagogisk dokumentation som är lärarledd och 
elevaktiv. Den är positiv och meningsfull och syftar till att beskriva och 
tydliggöra vad och hur eleven lär. Vad eleven vill uppnå samt hur eleven 
tänker kring det egna lärandet och vilket stöd som behövs  
(Ellmin, 2000 s. 27). 

 
Portfolio är en arbetsmetod som bygger på att göra inlärningsprocessen tydlig. Den ska visa 
vägen till lärandet och inte bara den färdiga produkten. Med hjälp av portfolion blir 
eleverna medvetna om sitt eget lärande och det är då eleven kan gå tillbaka och se när och 
hur han/hon lär sig bäst.   
 
Med portfolioarbetet gör man mål, tänkt metod att nå målet och arbetsprocessen tydlig och 
synlig för den enskilda eleven. Varje elev sätter upp sina mål som just han/hon behöver 
arbeta mot, varje elev har sin egen utvecklingsplan som är anpassad efter de förutsättningar 
och behov som finns just för tillfället. Eleven lär sig reflektera över sitt eget arbetssätt och 
på vilket sätt han/hon lär bäst. 
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Portfolion har en ”salutogen” utgångspunkt, dvs. den söker efter det positiva. 
Den lägger tonvikten vid vad eleven kan klara och inte vid motsatsen. 
Portfolion tar fasta på de olika faktorer som befrämjar elevens utveckling och 
vad som kan bli en resurs i det dagliga skolarbetet (Ellmin, 2000, s. 27-28).  
 
Portfolions syfte är att: 

 
•  Synliggöra lärande och utveckling genom att ge en så komplett bild som 

möjligt av elevens utveckling och på så sätt bilda ”den röda tråden”. 
 
•  Tydliggöra elevens utvecklingsbehov, drivkrafter, mål, starka och svaga 

sidor. 
 
•  Ansvariggöra eleven själv och olika vuxenaktörer (lärare och föräldrar) 

för kvaliteten i elevens lärande. 
 
•  Medvetandegöra eleven om hans eget tänkande och lärande, stärka till 

medvetenhet.  
                                            (Ellmin, 2000 s. 90) 

 
 

Portfolion kom till Sverige för ett tiotal år sedan och många böcker har skrivits kring detta 
ämne. Roger och Birgitta Ellmin, Kjell Ackelman, Helena Moreau och Steve Wretman, är 
några av de forskare och författare som har skrivit om denna metod.  

 
Portfolio har sina rötter i USA där Howard Gardner var en av forskarna i ett 
projekt kallat Arts PROPEL. Den gick ut på att varje elev samlade sina 
arbeten i en mapp och de förde även loggbok över sina arbeten. Metoden har 
sedan utvecklats i många andra länder och framförallt på Nya Zeeland 
(Ellmin & Ellmin, 2003, s. 20). 

 
 
Gardner (2000) betonar hur viktigt det är att sätta av tid för eftertanke, dvs. tänka igenom 
det man gör och fundera över vad som har gått bra eller dåligt och fundera på varför. 
Genom att tänka igenom enskilt och i grupp är chanserna större att på lång sikt uppnå en 
förbättringskurva. 
 
Gardner (1991) väljer att kalla portfolion för en processportfölj, då han vill betona hela 
processen och inte fokusera på den färdiga produkten. I processportföljen försöker man 
fånga de steg och faser som eleverna genomgår när de utvecklar ett projekt, en produkt 
eller ett konstverk. 
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Portfolio utifrån Lpo 94 
 
Läroplanerna är utgångspunkten för hela portfoliometodiken. Läroplanen talar om vad som 
ska göras men inte hur. Portfoliomodellen är ett bra hjälpmedel för både lärare och elever 
att uppnå de mål läroplanen beskriver.  
 

• Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 
frihet (s.5). 

 
• Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling (s.6). 

 
• Skolan skall sträva efter att varje elev: utvecklar nyfikenhet och lust att 

lära, utvecklar sitt eget sätt att lära, utvecklar tillit till sin egen förmåga 
(s.11). 

 
• Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för 

sina studier och utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och 
ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 
arbetsprestationerna och förutsättningarna ( s.18).         

(Lpo 94) 
 
 
 
Skolans syfte 
 
Här följer en sammanställning av det bakgrundsmaterial vi fått från skolan och från 
intervjun med utvecklingsledaren angående skolans vision om portfolioarbetet. 
 
Skolan vi gjort vår undersökning på har arbetat med portfoliometodiken sedan 2001. 
Utvecklingsledaren menar att läroplanen är anledningen till att de startade med 
portfolioarbetet. I läroplanen står det att man ska arbeta med självvärdering och att eleverna 
ska bli medvetna om sitt eget lärande. Skolan har inspirerats av Gardners tankar och teorier 
om hur man ska arbeta för att få eleverna involverade i läroprocessen. På den här skolan 
arbetar personalen aktivt med portfolio och vill ständigt se en utveckling av elevernas och 
skolans arbetssätt. 
 
Utvecklingsledarens vision är att eleverna arbetar med portfolion och lyfter fram den varje 
vecka. Visionen är att eleverna arbetar med målen som finns i portfolion och att de med 
stigande ålder och ansvar ska utvärdera sina uppsatta mål regelbundet. I skolans 
bakgrundsmaterial står det att eleverna, med stigande ålder, själva ska ta ställning till när 
det ska sättas upp nya mål. Då det gäller vad som ska sättas in i portfolion är det eleven 
själv som ska välja vad han/hon vill sätta in. De yngre eleverna behöver naturligtvis mer 
hjälp från lärarna.  
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Enligt utvecklingsledaren ställs inga krav på att eleverna ska reflektera och kommentera det 
de sätter in i portfolio, men anser det är bra om de gör det. Utvecklingsledaren vill att 
eleverna själva tar mer ansvar för sin portfolio ju äldre de blir. 
 
 
Teoretiska utgångspunkter 
 
Portfolioarbetet är elevaktivt och individinriktat. Varje elev ska få utvecklas efter sin 
förmåga och man fokuserar på elevens starka sidor. Genom det eleverna redan kan ska de 
närma sig det okända. Portfolion kan möjliggöra individuella utvecklingsplaner och 
individanpassat arbetssätt. Den ger alla möjlighet att arbeta efter sin takt på sitt sätt vilket 
ger större möjlighet till att lyckas i sitt skolarbete och på så vis stärker det även elevens tro 
på sig själv och sitt kunnande. I portfolioarbetet ska eleven komma till insikt om hur, var 
och när han/hon själv lär bäst. Denna insikt kan komma i samspel med lärare och 
klasskompisar eller genom individuellt arbete. Genom att lära sig att reflektera kring det 
man gör och använda sig av sina erfarenheter menar Evenshaug & Hallen (2001) att 
elevernas referensramar utvidgas och ny kunskap konstrueras. 
 
Portfolio bygger på konstruktivismen som i sin tur bygger på teorier skapade av bl.a. Jean 
Piaget, Lev Vygotsky, John Dewey, Jerome Bruneer och George A. Kelly. De här teorierna 
representerar antingen kognitivt inspirerad individuell konstruktivism (Piaget) eller 
socialkonstruktivism (Vygotsky). Båda inriktningarna betonar att allt lärande är en aktiv 
process, vi lär när vi reflekterar kring det vi upplever och därigenom konstruerar vi vår 
förståelse av den värld vi lever i. Inriktningarna betonar vikten av att kunna använda det 
man lär i nya situationer och sammanhang, det är först då man har tillägnat sig en ny 
kunskap. Man skapar sig en förståelse av omvärlden och verkligheten  
(Ellmin & Ellmin, 2003). 
 
 
 
Jean Piaget (1896 – 1980) 
 
Piaget står för en individuell konstruktivism, han menar att genom att reflektera kring våra 
erfarenheter konstruerar vi vår förståelse av den värld vi lever i. Varje individ konstruerar 
sin egen förståelse av det som sker runt omkring. Vi uppfattar världen på olika sätt 
beroende på våra personliga erfarenheter. Vår bild av omvärlden är ingen avbildning av 
denna, utan en personlig föreställning. Man lär sig nya saker genom att försöka få in det 
nya med tidigare erfarenheter (Moreau & Wretman, 2000b). 
 
Piaget talar om att varje individ utvecklar olika handlingsmönster och tankestrukturer för 
att bemästra de situationer de hamnar i. Han benämner dessa tankestrukturer för olika 
kognitiva scheman och att man förhåller sig till verkligheten genom dessa scheman. Han 
menar att en utveckling kommer till stånd då vi måste ändra våra tankestrukturer för att de 
ska passa in i den nya situationen. Vi måste lära oss att tänka på ett nytt sätt för att kunna 
förstå det nya. Denna process kallar Piaget för att ackommodera dvs. man får det gamla att 
överensstämma med det nya genom att de kognitiva scheman som finns utvidgas och görs 
om så att de passar in i den nya situationen. Piaget hävdar att kunskap inte är något statiskt 
utan en ständig process, vi tolkar det nya genom våra tidigare erfarenheter, de 
tankestrukturer som inte längre är hållbara förkastas och nya tar plats.  
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Piaget talar om att utvecklingen är en strävan att uppnå jämvikt för att förhindra en kognitiv 
obalans. När människan stöter på något okänt finns en inre vilja till att förstå för att skapa 
balans i tankestrukturerna, detta sker genom ackommodation. Den här processen är vad 
Piaget benämner inlärning och utveckling (Evenshaug & Hallen, 2001). 
 
 
 
Lev Vygotsky (1896 – 1934) 
 
Vygotsky står för en socialkonstruktivistisk syn där kunskapen skapas socialt, inte minst 
genom språket (Evenshaug & Hallen, 2001). Han betonar att det finns ett nära samband 
mellan språk och tanke och menar t.ex. att när vi läser en text skapar vi oss en inre bild av 
det vi läser och det är dessa tankar som skapar vår läsförståelse och våra erfarenheter. 
Vygotsky betonar att språket kommer till uttryck dels som detta inre tal men även i dialog 
med andra, i skrivna texter och genom konstnärliga uttryck. Enligt Ellmin & Ellmin (2003) 
är detta centrala tankar bakom portfoliometodikens uppbyggnad. De betonar vidare hur 
viktigt språket är, då det är genom detta vi skapar oss en förståelse av vår omvärld, genom 
språket konstruerar vi våra tankar som kan leda till att nya insikter ges och en utveckling 
kommer till stånd. 
 
Vygotsky noterar att barn ofta talar högt för sig själva både i leken och inte minst då de 
utsätts för problem av något slag. Han menar att detta tal hjälper barnen att planera hur de 
ska bemöta och bemästra problemet. Genom undersökningar har man funnit att barn som 
får lov att tänka högt för sig själva ofta presterar mycket bra då de utsätts för ett problem. 
Enligt Vygotsky försvinner aldrig detta tal helt, men det omsätts till ett tyst inre tal ju äldre 
man blir. Det här inre talet hjälper oss att organisera vår handlingsplan då vi stöter på något 
okänt, det styr vårt handlande i nya situationer (Evenshaug & Hallen, 2001). 

 
Vygotsky talar om två olika utvecklingszoner, den första är det som barnet klarar av själv 
genom sina tidigare erfarenheter. Den andra nivån är den då eleven behöver hjälp av en 
erfaren person för att klara av en uppgift och därefter klarar att utföra dem på egen hand 
(Moreau & Wretman, 1999).  
 
Vygotsky framhäver att utveckling måste föregås av undervisning och inlärning. Han anser 
att barnen lär dels genom den dialog som skapas mellan barnet och läraren och dels genom 
att läraren vägleder. Barnen försöker omvandla det den vuxne säger till en egen förståelse 
och därigenom göra kunskapen till sin. Vygotsky menar att all utveckling går från det 
sociala, i samarbete med andra, till det individuella, att klara av saken på egen hand. 
Vygotsky anser att man ska fokusera på vägen till kunskap. Det viktiga i barnens kognitiva 
utveckling är att fokusera på process och kvalitet och inte lägga tyngdpunkten på den 
färdiga produkten och kvantiteten. Han anser att skolan bör fokusera på elevens framtida 
utveckling (Evenshaug & Hallen, 2001). 
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Socialkonstruktivism – uppfattning att människan aktivt bidrar till att själv 
konstruera den kunskap som hon tillägnar sig, först och främst genom de 
sociala och kulturella sammanhang hon deltar i (Lillemyr, 2002, s. 74). 

 
 
Enligt Vygotsky påverkar varje kultur på vilket sätt barnen lär sig tänka och handla. Han 
menar att barn som växer upp i väst lär sig skriva ner det de ska minnas medan barn från 
skriftslösa kulturer skapar andra tillvägagångssätt för att minnas. De kan då t.ex. knyta ett 
snöre runt fingret för att påminna sig om något viktigt. Sättet att lära sig olika 
tankestrategier är starkt bundet till den kultur man växer upp i, kulturen lär barnen hur de 
skall tänka (Evenshaug & Hallen, 2001). 
 
 
 
John Dewey (1859 – 1952) 
 
Deweys Learning by doing har starkt påverkat portfoliometodiken. Han ser eleven som en 
kunskapstörstande individ som lär sig genom att själv vara aktiv. Läraren finns med som ett 
stöd, en inspirationskälla och vägledare som genom sina kunskaper hjälper eleven i sitt 
sökande efter kunskap och förståelse (Svedberg & Zaar, 2002). 
 
Dewey betonar vikten av att anpassa undervisningen efter olika elever och klasser, då alla 
inte lär på samma sätt. Undervisningen måste också ta sin utgångspunkt och passa in i det 
samhälle som barnen växer upp i. Skolan ska ge eleverna kunskaper som de har praktisk 
nytta av både för sin egen och för sin kommande yrkesrolls skull. Dewey framhåller 
betydelsen av att eleverna lär sig problemlösning och ett kritiskt tänkande. En viktig bit 
som eleverna behöver utveckla är förmågan att kunna ta itu med problem av olika slag. 
Eleverna bör lära sig att se ett problem, kunna definiera det och tänka ut olika sätt att närma 
sig och ta sig an problemet. Han påpekar vidare att de pedagogiska mål som skolan sätter 
upp måste grundas på de behov som finns hos den individ som skall undervisas. Ett mål 
måste efterföljas av en plan hur man ska nå målet, metoden skall precisera hur man skall gå 
tillväga för att nå målet för just den här individen (Dewey, 1999). 
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Metod 
 
Vi inledde vår forskning med att diskutera vårt tänkta uppsatsämne med skolans 
utvecklingsledare. Skolan valdes för att de där arbetar aktivt med portfoliometodiken. 
Precis som vi var skolan intresserad av att se hur eleverna uppfattar och arbetar med 
portfolion. Vi diskuterade med utvecklingsledaren hur skolan arbetar och ser på 
portfolioarbetet och fick med oss material angående skolans visioner med portfolioarbete. 
 
Vi sökte litteratur som hade koppling till portfolio. Efter att ha läst in oss på ämnet och 
diskuterat med utvecklingsledaren, kom vi fram till våra forskningsfrågor. Därefter valdes 
vilken metod som bäst skulle passa. Ganska snart kom vi fram till att göra en 
enkätundersökning med ett antal elever på skolan samt en bakgrundsintervju med 
utvecklingsledaren. I vårt analysarbete kommer vi att jämföra elevsvaren med skolans syfte 
och mål samt se vilken medvetenhet eleverna har med portfolioarbetet och spegla det mot 
litteraturen vi läst. Vi kommer även att se om frekvensen och medvetenheten har något 
samband. 
 
 
Enkätundersökning 
 
Enkätmetoden valdes för att få svar på frågeställningarna och nå ut till så många elever som 
möjligt. När frågorna formulerades utgick vi från skolans syfte med portfolioarbetet och 
utifrån läst litteratur. Enkäten bestod av 11 slutna frågor angående användandet av portfolio 
och fyra öppna frågor (se bilaga 2). Det fanns minst tre svarsalternativ att välja på i de 
slutna frågorna och på vissa frågor fanns det även möjlighet att skriva ett eget alternativ. Vi 
var medvetna om att det kan vara svårare att sortera och analysera öppna enkätfrågor som 
Trost (2001) beskriver det men vi valde det ändå för att få djupet och förståelsen i 
elevernas svar. 
 
Enkätundersökningen är en kvantitativ metod men då delar av det vi ville veta var av 
kvalitativ mening, valde vi att ta med öppna frågor för att få ett djup i svaren. Enligt Olsson 
& Sörensen (2001) kännetecknas den kvalitativa forskningen av ostrukturerade 
frågeställningar där tankar successivt fördjupas och en teori kan växa fram. Om vi jämför 
våra frågeställningar i uppsatsen med hur Trost (2001) beskriver vilka av frågorna som kan 
räknas som kvalitativ respektive kvantitativ metod är de frågor som har med frekvens att 
göra en kvantitativ metod. Då det gäller att försöka förstå människors sätt att resonera eller 
reagera är en kvalitativ studie mer rimlig. 
 
 
Genomförande 
Enkäten delades ut till 115 elever i år 3-6. Anledningen till att vi valde de årskurserna var 
att det är inom de här åldersgrupperna vi själva önskar arbeta. Från början hade vi tänkt 
göra enkätundersökningen från och med år ett, men efter samtal med utvecklingsledaren 
kom vi fram till att i de lägre årsklasserna är det mestadels lärarna som styr 
portfolioarbetet. Vi träffade lärarna i respektive årskurs och informerade om vilka vi var 
och vårt syfte med enkätundersökningen. Därefter bestämdes en tid som passade 
klassläraren att genomföra enkätundersökningen på. 
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Enkäterna delades ut under lektionstid och vi fanns till hands i klassrummet under tiden 
eleverna fyllde i dem, därefter samlades enkäterna in. Vi valde att stanna kvar för att 
eleverna skulle kunna fråga oss om oklarheter men även för att vi tror att om vi inte varit 
närvarande hade bortfallet blivit större. Det visade sig vara effektivt då bortfallet endast 
blev 10 av 115 elever. Fem elever avstod att delta och fem var frånvarande då 
undersökningen genomfördes. Frekvensen var 91 % vilket anses mycket bra. Då bortfallet 
blev så lågt anser vi inte att det påverkar resultatet av den här enkätundersökningen. Det 
tog eleverna ca 20 minuter att fylla i enkäterna.  
 
 
Intervju 
 
Kvale (1997) beskriver att forskningsintervjun är en kvalitativ metod och att den är, som 
vår intervju, halvstrukturerad, dvs. den är varken ett öppet samtal eller har strängt 
strukturerade frågor. En kvalitativ forskning kännetecknas enligt Sörensen & Olsson (2001) 
av att forskaren själv deltar i undersökningen, precis som vi gjorde. 
 
För att få reda på skolans syfte och mål med portfolioarbetet och för att komplettera det 
material vi fått av skolan valde vi att intervjua skolans utvecklingsledare. Intervjun valdes 
för att kunna spegla elevsvaren mot skolans syfte. Intervjun är ej bifogad då den endast 
användes till att få mer bakgrundsmaterial angående skolans syfte med portfolioarbete. Vi 
ansåg det var tillräckligt med en intervju då utvecklingsledaren anser att hela verksamheten 
har en gemensam grundsyn och arbetar mot samma mål.  
 
Genomförande 
En av oss intervjuade, men alla tre var närvarande vid intervjutillfället, vilket gjordes i 
samförstånd med utvecklingsledaren. Inledningsvis ställdes några öppna frågor där den 
intervjuade fick berätta lite allmänt när och hur skolan startade med portfolioarbetet. 
Därefter fortsatte vi med de strukturerade frågorna som vi ställde till eleverna i 
enkätundersökningen. De strukturerade frågorna valdes för att de ger en större garanti för 
att få svar på just de frågorna vi ville undersöka.  
 
Hela intervjun bandades så vi kunde koncentrera oss på den intervjuade istället för att 
anteckna svaren. Kvale (1997) menar att bandspelare är bra att använda sig av vid 
intervjuer då den som intervjuar bättre kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 
intervjun. En inspelning är också bra då den är lätt att använda vid utvärdering av intervjun. 
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Etik 
 
Innan vi delade ut enkäterna informerade vi eleverna om vilka vi var och studiens syfte. Vi 
berättade att undersökningen var frivillig och att enkätsvaren skulle vara anonyma och 
endast användas till vår uppsats. I samband med detta lämnade vi ett informationsbrev till 
lärarna som behandlade detta (se bilaga 1). Enligt Kvale (1997) betyder konfidentialitet i 
forskning att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att 
redovisas. 
 
 
I vår forskning har vi utgått från de fyra allmänna huvudkraven som ingår i de 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 1990). 
 
Informationskravet – vi har informerat lärarna och eleverna om studiens syfte och 
användningsområde genom ett informationsbrev. 
 
Samtyckeskravet - vi informerade även eleverna muntligt om att enkätundersökningen är 
frivillig och att de inte var tvungna att svara på alla frågor. Vi har valt att inte informerat 
elevernas föräldrar då undersökningen inte är av etisk känslig karaktär. 
 
Konfidentialitetskravet – vi informerade att eleverna skulle vara anonyma, men valde att 
årsklasserna skulle vara med p.g.a. det skulle behandlas under analysen. Från början hade 
vi tänkt presentera skolans namn då detta var ett önskemål från skolan. Istället valde vi att 
låta skolan vara anonym i vår uppsats för att säkerställa att lärarna skulle förbli anonyma.  
 
Nyttjandekravet – vi har informerat utvecklingsledaren, läraren och eleverna att vårt 
material endast kommer att användas till vår uppsats. 
 
 
Validitet 
 
När det gäller validiteten så anser vi att svaren är relativt tillförlitliga för vår studie. För att 
vara säkra på att eleverna förstod frågorna och att det var relevanta frågor i förhållande till 
vårt syfte gjorde vi en testundersökning med sex elever som inte skulle delta i den riktiga 
enkätundersökningen. Efter denna teststudie insåg vi att några frågor var svårbegripliga 
plus att vi hade missat ett par frågor för att få svar på våra frågeställningar. En av 
anledningarna till att vi fick så stor svarsfrekvens tror vi var att vi fanns till hands under 
undersökningen då eleverna kunde ställa frågor som de inte förstod. Elevernas lärare fanns 
med och stöttade tex. lässvaga elever.  
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Resultat 
 
Efter varje frågeställning har vi valt att redovisa resultatet av enkätsvaren. Under resultatet 
presenteras analys och slutsats. Vi har valt att redovisa frågeställningarna 1 & 2 
tillsammans då frekvensen är en del av skolans syfte. Vi presenterar de olika årskurserna 
var för sig då vi inte ser några klara likheter klasser emellan vad gäller portfolioarbetet efter 
skolans syfte. Då vi presenterar resultatet av frågan angående elevers medvetenhet om 
portfolioarbete har vi valt att lyfta fram några citat från de öppna frågorna i 
enkätundersökningen. Sammanställning av enkätsvaren, se bilaga 3. I enkätsvaren hade vi 
med frågan om kön för att vi ville se om det fanns några skillnader dem emellan. Då vi inte 
fann något sådant samband har vi valt att inte redovisa det i resultatet. 
 
 
Resultat av frågeställning 1 & 2 
 
1. Hur överensstämmer elevernas portfolioarbete med skolans syfte? 
2. Hur frekvent används portfolion av eleverna? 
 
I år 3 kan vi se att de flesta av eleverna arbetar med portföljen enligt skolans önskemål. 
Även om det endast är drygt hälften av eleverna som arbetar med portföljen minst en gång i 
veckan ser vi att de arbetar och utvärderar sina mål kontinuerligt.  
 
I år 4 svarade knappt hälften av eleverna att de använder sin portfölj minst en gång i veckan 
medan hela 77 % svarar att de arbetar med sina mål varje vecka. Majoriteten av eleverna 
tar ansvar för att sätta upp nya mål medan det endast är en tredjedel som själva väljer vad 
som ska sättas in i portföljen. 20 % av eleverna motiverar alltid det de sätter in i portföljen, 
och det är det högsta antalet av alla årskurserna vi undersökt. Det är få elever som visar upp 
sin portfölj för någon annan än läraren. 
 
I år 5 arbetar majoriteten av eleverna med portföljen minst en gång i veckan. De arbetar 
lika frekvent med sina mål där de också är mycket delaktiga i utvärderingen. Däremot är 
det knappt en tredjedel som sätter upp nya mål kontinuerligt och är delaktiga i vad som ska 
sättas in i portföljen.  
 
I år 6 var det ingen av eleverna som använde portföljen varje vecka, däremot svarade de 
flesta att de arbetar med den minst en gång i månaden. Trots att ingen av eleverna i år 6 
angett att de arbetar med portföljen varje vecka svarar 1/3 att de arbetar med sina mål varje 
vecka. 64 % av eleverna utvärderar sina mål en gång i månaden. Nästan 2/3 anger att både 
lärare och förälder är med och utvärderar målen. De anger även att nya mål sätts upp i 
samband med utvecklingssamtalen. Utav eleverna är det 22 % som aldrig motiverar det 
valda arbetet de sätter in i portföljen. 
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Analys & slutsats 
 
År 3 - Vi ser att eleverna i den här årskursen tar ett stort ansvar för sitt portföljarbete trots 
den låga åldern. En anledning kan vara att lärarna ger mer stöttning och handledning i 
portfolioarbetet i de lägre årskurserna. Ellmin & Ellmin (2003) poängterar hur viktigt det är 
i början av portfolioarbetet att eleverna får tydlig och klar handledning. 
 
År 4 - Anledningen till att eleverna i år 4 arbetar så sällan med portföljen men mer frekvent 
med målen kan vara att eleverna inte ser målarbetet som en del av portföljarbetet. De flesta 
eleverna visar endast upp sin portfölj för någon annan en gång per termin. De har angett att 
det är till föräldrar och lärare som de visar upp sin portfölj, vilket vi tolkar sker i samband 
med utvecklingssamtalen. Skolan önskar att portföljen ska levandegöras genom att man 
visar upp den för kompisar, andra klasser, studiebesök, föräldrar m.m. 
 
År 5 - Här ser vi att majoriteten av eleverna arbetar med portföljen och sina mål frekvent. 
De är också mycket delaktiga i utvärderingen, däremot är det knappt en tredjedel som sätter 
upp nya mål kontinuerligt och är delaktiga i vad som ska sättas in i portföljen. Här har vi 
svårt att se någon förklaring till varför de inte är delaktiga i hela processen. Ellmin & 
Ellmin (2003) beskriver hur viktigt det är att eleven måste känna sig delaktig i hela 
processen, känna att man arbetar för sin egen skull, inte för att läraren säger det.  
 
År 6 - Enligt läraren har klassen för tillfället lagt portföljen åt sidan för andra uppgifter. 
Trots att ingen av eleverna i år 6 angett att de arbetar med portföljen varje vecka svarar 1/3 
att de arbetar med sina mål varje vecka. Det kan bero på att alla elever inte kopplar 
målarbetet med portföljarbetet. Enligt utvecklingsledaren har eleverna mer långsiktiga mål 
i de högre årskurserna och det kan vara anledning till att 64 % utvärderar sina mål endast 
en gång i månaden. Vi vet att 2/3 av eleverna i årskurs 6 är nya på skolan och då de 
kommer från olika skolor vet vi inte hur mycket de tidigare arbetat med portföljarbete. 
Detta kan bidra till att de behöver extra stöttning av lärarna och föräldrarna. Ackelman 
(2000) menar att man inte kan kräva av elever som börjat med portfolioarbetet i ett senare 
skede att de ska ha samma vana som de som börjat tidigt. Detta kan även vara anledningen 
till att hela 22 % aldrig motiverar det valda arbetet de sätter in i portföljen. 
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Resultat av frågeställning 3 
 
Vi har delat in elevernas enkätsvar genom att analysera de öppna frågorna. När vi 
analyserade de öppna frågorna sorterade vi först ut de elever som visade på en hög 
medvetenhet genom att de svarat konsekvent på alla frågor att de kan se sin utveckling. 
Därefter sorterade vi ut de elevsvar som visade på en låg medvetenhet, dvs. de som svarade 
att de inte visste varför de hade en portfölj. De elever som inte var konsekventa i sina svar, 
dvs. svarade medvetet på vissa frågor men helt omedvetet på andra valde vi att kalla mellan 
medvetna.  
 
Hög medvetenhet   =  Elever som ser sin utveckling 
 
Mellan medvetenhet =  Elever som beskriver att de ser vad de behöver arbeta med men 
  som inte ser sin utveckling 
 
Låg medvetenhet  =  Elever som ser portföljen som en samlingspärm 
 
 
 
 
                Vilken medvetenhet har eleverna med portfolioarbetet? 
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 Analys & slutsats 
 
Hög medvetenhet 
Utdrag ur elevers enkäter som visar på hög medvetenhet: 
 
- Varför har du en portfölj? 
- Hur kan portföljen hjälpa dig att bli bättre i skolan? 
 
År 3  
- För att säta in arbeten som är bra eller värda att sita i portföljen. 
- Jämföra med olika klasser jag gåt i som ettan, tvåan och trean 
 
År 4 
- För att visa vad jag kan och vad jag har jort bra 
- Genom att titta i portföljen kan jag se vad jag har jort och vad jag behöver göra mer 
 
År 5 
- För att vissa hur jag utvecklats och vad jag lärt mig. 
- Den visar vad jag behöver jobba mer med. 
 
År 6 
- För att se att jag utvecklats och blivit bättre på saker. 
- Jag ser vilka mål jag har. t.ex. om jag har skrivit en berättelse i 3:an och jag tyckte den 
var bra då och så skriver jag en i 5:an som är bra då så ser jag vad jag har blivit bättre på. 
Som sagt det är bra att jobba med port… för att man ser att man utveckas. 
 
 
Vi ser att medvetenheten ökar ju äldre eleverna blir. I år 6 arbetade de inte så frekvent med 
portföljen men ändå hade de den största medvetenheten av årskurserna. Här kan vi se att 
reflektionen är viktigare än upprepning då upprepning i sig inte skapar någon medvetenhet.  
 
Det var 23 % av eleverna i år 3 som beskriver att de med portfolions hjälp kan se sin 
utveckling. Detta tycker vi är många med tanke på att eleverna är nio år. Detta kan bero på 
att läraren vägleder och hjälper eleverna med deras portföljarbete. 
 
 
 
Mellan medvetenhet 
Utdrag ur elevers enkäter som visar på mellan medvetenhet: 
 
- Varför har du en portfölj?  
- Hur kan portföljen hjälpa dig att bli bättre i skolan? 

 
År 3 
- För att man ska spara arbeten i den.  
- Man ser vad man har lärt sig.  
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År 4 
- Jag vet inte riktigt! 
- Kanse jag ser nånting jag har gjort och vill göra bättre. 
 
År 5 
- För att vi har mål och minnen där 
- När jag gör mina mål så lär ju jag mig något 
 
År 6 
- För att veta hur mycket jag har förbättrats något. 
- Jag vet inte riktigt. 

 
 

Den här gruppen av elever är på god väg att förstå portfolions egentliga syfte, då de nämner 
målarbete men inte ser sin egen utveckling. Den här gruppen var svårbedömd. Som en elev 
uttrycker sig ”det står målen i portföljen då blir man bätre för man har skrivit up mål”. 
Naturligtvis är det bra att fokusera på målet de arbetar med, men det är vägen dit som är det 
viktiga för att bli medveten om sitt eget lärande. Det måste finnas klart definierade mål 
säger Moreau & Wretman (1999) och även att eleverna får reda på vad som förväntas av 
dem. Genom att eleverna själva är med och värderar sitt arbete och reflekterar över sin 
process kan de få syn på sitt eget lärande.  
 
Elevens mål ska grunda sig på den dokumentation som finns på elevens arbete i portfolion. 
Om eleven inte är införstådd med varför just de målen sätts då förstår inte eleven heller hur 
portfolion kan hjälpa till att utvecklas. Därför är det så viktigt att förstå hela processen med 
portfolioarbetet. 
 
 
Låg medvetenhet 
Utdrag ur elevers enkäter som visar på låg medvetenhet: 
 
- Varför har du en portfölj? 
- Hur kan portföljen hjälpa dig att bli bättre i skolan? 
 
År 3 
- Så att mitt skåp inte ska översvämars och för att spara gamla minen 
- För att veta vart mina saker är 
 
År 4 
- Jag förvarar arbeten/utvärderingar som jag är nöjd med i den. 
- Det vet jag inte 
 
År 5 
- För att säta in dom sakerna som jag är nöjd med 
- Jag vet inte riktit. 
 
År 6 
- För att lärarna säger att vi ska ha det och det man sätter in måste  
man va nöjd med.  
- Se kanske vad det är man är bra på, vet inte riktigt. 
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Av de elever som hade en låg medvetenhet nämnde nästan alla att de satte in arbeten som 
de var nöjda och stolta över. Detta ser vi ändå som positivt då portfolio bygger på en 
salutogen utgångspunkt, dvs. den söker efter det positiva (Ellmin 2000). Skolan gör det 
bl.a. genom att eleverna får ta med sina fritidsintressen i portfolion. Att öka elevernas 
självförtroende och att alla ämnen räknas är en bra grundtanke. Ackelman (2000) säger att 
det grundläggande i lärarens förhållningssätt bör vara att alltid utgå från elevens framsteg 
och framgång i skolarbetet hur litet det än är. Men det är ändå viktigt att man inte bara 
fokuserar på de arbeten som blir bra. Moreau & Wretman (2003) menar att en portfolio bör 
visa på en process och därför kan den inte bygga på att elever enbart får välja sina bästa 
arbeten.    
 
En stor del av eleverna ser portföljen som en dokumentation för att sätta in arbeten i. Detta 
tror vi är väldigt vanligt och då reflektionen uteblir är det svårt för eleven att få 
medvetenhet kring sin egen utveckling. Om man enbart dokumenterar färdiga arbeten och 
rensar ut alla äldre menar Moreau & Wretman (2000a) att det då är svårt att se en elevs 
utveckling. De poängterar hur viktigt det är att man motiverar varför man valt ett arbete 
och varför just detta blev valt, även att man daterar arbetena för att kunna se elevens 
utveckling över en tidsperiod. 
 
Det gäller att inte stanna upp vid dokumentationen, man måste reflektera över sina arbeten 
för att kunna se utvecklingen. Ellmin & Ellmin (2003) menar att portfolio är bra under 
förutsättning att eleverna är införstådda med dess syfte och att det är deras lärande som står 
i centrum, inte bara en samling av papper utan reflektion.  
 

Eleverna måste förstå att det inte handlar om att bedöma hur bra deras 
arbeten är utan om att värdera vad som är bra och uppmuntra dem att gå 
vidare, att inte stanna upp vid vad de redan kan, utan också se hur de kan 
komma vidare. Självvärderingen hjälper eleverna att ta ansvar och finna sina 
starka sidor, liksom att identifiera vad som kan förbättras  
(Ellmin & Ellmin, 2003, s. 172). 

 
Skolan har inget krav på att eleverna ska motivera det de väljer att sätta in, även om det var 
deras önskan. Det framkom av enkätundersökningen att de flesta av eleverna endast 
motiverar sina arbeten ibland och då utan någon djupare reflektion. Moreau & Wretman 
(2003) menar att det är vanligt att elevernas utvärderingar av sina arbeten oftast är ganska 
mediokra (enkla). T.ex. Jag har lärt mig mycket om England, Det här arbetet var roligt för 
jag fick forska eller Jag satte in detta arbetet för jag blev nöjd. De menar att det är sällan 
som det är en ordentlig reflektion där eleven reflekterar över sig själv och vad de har lärt i 
förhållande till mål eller egen utveckling. Vidare säger de att detta är något som måste 
läggas tid på att träna in. 
 
Moreau & Wretman (2000a) anser att eleverna regelbundet ska se över sin portfolio för att 
få perspektiv på hur han/hon utvecklats. Genom värdering kan man se förbättringar i 
jämförelse med tidigare arbeten eller med tidigare år.  
 
Genom att arbeta mer med reflektionen blir eleverna mer medvetna om portfolions syfte 
och sin egen utveckling. Elevens självutvärdering syftar till att eleven bättre ska förstå sitt 
eget lärande och den egna utvecklingen.   
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Reflektion, utvärdering och respons är metoder som hjälper eleven att på ett 
bättre och djupare sätt kunna göra sitt tänkande och sin förståelse synlig. 
Därför utgör också reflektionen, utvärderingen och responsen några av 
grundfundamenten i portfoliokulturen (Moreau & Wretman, 2000b, s. 12). 

 
 
 
Diskussion 
 
Syftet med studien var att se portfolioarbete ur elevernas perspektiv. Vi genomförde vår 
studie på en skola som arbetar aktivt med portfoliometodiken. Vi ville se hur frekvent 
eleverna använde sin portfolio och om den används så som skolan önskar samt om eleverna 
ser portfolion som ett redskap för sin egen utveckling. Anledningen till att vi tog med 
frågan om hur frekvent eleverna använder sin portfolio var att vi ville se om det påverkar 
deras medvetenhet med portfolioarbete. 
 
När det gäller portfolioarbetet efter skolans syfte var det lite olika hur det efterföljdes men 
ser man till helheten så arbetade de flesta klasserna aktivt och målinriktat. Vi kunde se att 
med stigande ålder så ökade elevernas medvetenhet. Det vi saknade var elevernas 
reflektion över de insatta arbetena. Vi kunde inte se något samband mellan en frekvent 
användning av portfolion och en ökad medvetenhet hos eleverna. Vi har funnit att det är 
reflektion som är det viktiga när det gäller att få eleverna att utveckla en medvetenhet kring 
sitt eget lärande.   

 
På skolan där studien är gjord har varje elev individuella mål i portfolion. Där preciseras 
vad eleven ska arbeta med samt vägen dit. De sätter upp mål och utvärderar dem minst en 
gång per termin i samband med utvecklingssamtal. Dewey (1999) betonar hur viktigt det är 
att kunna se ett problem och tänka ut olika sätt att ta sig an problemet, dvs. utveckla en plan 
för att nå målet. Skolan är bra på denna del av portfolioarbetet, de utgår från eleverna och 
fokuserar på varje individs behov när målen sätts. Lärarna uppmuntrar eleverna att spara 
arbeten de är nöjda med och stolta över i portfolion. De bör lägga större vikt vid att lära 
eleverna att kontinuerligt reflektera över de arbeten som väljs och sätts in i portfolion. 
Piaget menar att genom att reflektera kring våra erfarenheter konstruerar vi vår förståelse 
av den värld vi lever i (Moreau & Wretman, 2000b). Då eleverna inte alltid reflekterar över 
sitt arbetssätt och sina arbetsresultat kommer inte den djupare insikten om hur han/hon lär 
bäst. Denna bit är otroligt viktig för att lära sig använda sina kunskaper i olika situationer 
för att kunna bygga vidare på de bitar som fungerar bra.  
 
Den här skolan tycker vi arbetar engagerat och målinriktat och har en gemensam 
grundtanke med portfolioarbetet. Genom att arbeta mer med värdering och reflektion tror vi  
de skulle komma vidare i sitt arbete med att synliggöra elevernas lärande och utveckling. 
Att levandegöra portfolion genom att visa upp den oftare för kamrater, lärare och andra 
skulle kunna bidra till att eleven själv ser sin utveckling bättre. Moreau & Wretman (2003) 
menar att eleven genom att vid så många tillfällen som möjligt får sätta ord både muntligt 
och skriftligt på hur han eller hon lär och får tala om arbetets kvalitéer tränar sin 
metakognitiva förmåga. 
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Eleverna behöver få tid att träna både reflektioner och respons för att utveckla bilden av sig 
själva som lärande individer. ”De behöver få tid att träna på att värdera sitt eget lärande 
genom att ta och ge respons samt reflektera över sitt lärande” (Moreau & Wretman, 2003, 
s. 31). 
 
Vi har upptäckt så här i efterhand att vi borde ha tagit med en fråga till i enkäten: Hur länge 
har du arbetat med portfolio? Anledningen till det är att vi nu inte vet vilka av eleverna som 
gått på skolan under hela sin utbildning och vilka som är nya. Man kan inte kräva att elever 
som är nya ska ha samma medvetenhet angående arbetet med portfolio. Nu kan vi inte säga 
vilka elever som visar på en hög medvetenhet, de som gått på skolan länge eller de som 
kommit in i ett senare skede av sin utbildning. Det är som utvecklingsledaren uttryckte det 
väldigt stor skillnad från elev till elev när insikten kommer. 
 
Vi tycker det har varit svårt att analysera de öppna frågorna i enkätsvaren. Det är svårt att 
veta vad eleverna egentligen menar. En del elever har svårare än andra att uttrycka vad de 
tycker i skrift och då kanske en komplettering med intervjuer hade underlättat.  
 
Många elever i undersökningen lyfte fram att det var positivt att arbeta med portfolion då 
de ansåg att den stärkte deras självförtroende, vilket är en viktig del i portfolioarbetet. De 
nämnde att de fick sätta in arbeten de var nöjda med och kände sig stolta över. Någon 
påpekade att det kändes bra att arbeta med portfolio för att man även kan dokumentera det 
som fungerar bra utanför skolan, t ex intyg eller fotografier från fritidsintressen och att inte 
skolan bara fokuserar på grundämnena. Vi har sett hur bra portfolion är i skolan då eleven 
jämför med sig själv och inte med andra. Genom att lyfta fram det positiva stärks elevernas 
självförtroende. 
 
Vi har genom vår studie kommit till insikt om hur viktigt det är att eleverna är delaktiga i 
hela processen då det gäller portfolioarbetet. De måste känna att de arbetar för sin egen 
skull och att det känns meningsfullt. Genom att sätta realistiska mål för det som behöver 
förbättras skapas möjlighet till att lyckas i skolan och på så vis stärks elevens 
självförtroende. När eleverna själva värderar sitt arbete och reflekterar över sin process kan 
de få syn på sitt eget lärande. Enligt Vygotsky ska man fokusera på processen och 
kvaliteten och inte lägga tyngdpunkten på den färdiga produkten och kvantiteten   
(Evenshaug & Hallen, 2001). 
 
Vår forskning har gjort oss nyfikna på att göra en liknande undersökning på en skola som 
inte arbetar lika aktivt med portfoliometodiken och därmed få en jämförelse om elevernas 
medvetenhet kring sitt lärande.  
 
Portfoliometodiken är något som vi självklart kommer att ta med oss i vår kommande 
yrkesroll. Vi hoppas att vi genom det här arbetet väckt lite nya tankar och idéer, för att göra 
portfolion till ett ännu mer levande verktyg både hos lärare och elever. 
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Bilaga 1 

Enkät om elevers syn på portfolio 
 
Vi är tre lärarstudenter från HTU i Vänersborg som i vårt examensarbete valt att studera 

närmare hur elever uppfattar och ser på att arbeta med portfolio eller portfölj som man 

också kallar det.  Efter samtal med utvecklingsledaren på denna skola har vi kommit fram 

till att genomföra våra studier här och är därför mycket tacksamma om Ni vill svara på 

frågorna vi sammanställt i denna enkät. Att vi valt att ha er skola som utgångspunkt är att 

vi anser att vi då kan få ett djup i vår analys och se till de förhållanden som råder just här. 

 

Vi garanterar att Era svar endast kommer att användas i vår studie och efter de syften vi 

redogjort för ovan. Vi garanterar även att Ni som deltar förblir anonyma och att era svar 

inte kan kopplas ihop med Er personligen. I vår kommande avhandling kommer man dock 

att kunna utläsa vilken skola vi gjort våran studie på, enligt önskemål från 

utvecklingsledaren. Att delta i denna enkät är frivilligt men vi är naturligtvis mycket 

tacksamma för om du vill ta dig tid att svara på våra frågor 

 

Fråga gärna om det är något du funderar över eller om det är något du inte förstår. 

 

Tack på förhand, Ann-Sophie, Ingela & Christina! 
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Bilaga 2 
Hur arbetar elever med sin portfölj?  

 
 
1.      Flicka                          Pojke                årskurs: _________________ 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
2. Hur ofta använder du din portfölj? 
 
            1-2 gånger i veckan          1-2 gånger i månaden            1-2 gånger per termin 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
3. Hur ofta arbetar du med dina mål? 
 
         1-2 gånger i veckan              1-2 gånger i månaden             1-2 gånger per termin 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
4. Hur ofta utvärderar du dina mål? 
 
      1 gång i veckan      1 gång i månaden            1 gång per termin               aldrig 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
5. Vem utvärderar dina mål? 
 
          jag                   jag + lärare      jag + förälder     jag+förälder+lärare     kompisar 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
6. När sätter du upp nya mål? 
 
 När jag utvärderat                inför varje                            när jag vill lära              annat:________________ 
  mitt gamla                           utvecklingssamtal               mig något nytt          
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
7. Vem väljer ut vilka arbeten som ska sättas in i din portfölj? 
 
               Jag                                                 Jag + lärare                                 Min lärare 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
8. Skriver du och berättar/ motiverar varför du sätter in det du valt? 
 
              alltid                                                 ibland                                           aldrig 
 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
9. Hur ofta visar du upp din portfölj för någon annan? 
 
          varje vecka                  varje månad                    varje termin                    annat    
 
 
 
                                                                                               t.ex. ______________________ 
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10. För vem visar du oftast upp din portfölj? 
 
    kompisar                            lärare                              förälder                            annan     
 
 
 
 
                                                                                              tex:  _________________________ 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
11. Tar du ansvar för din egen portfölj? 
 
Ja, det tycker jag             inte så mycket                        väldigt lite                     inte alls           
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Vad är anledningen till att du tar hem din portfölj? 
 
                                     
 
 
 
 
13. Varför har du en portfölj? 
 
 
 
 
 
 
14. Hur kan portföljen hjälpa dig att bli bättre i skolan? 
 
 
 
 
 
15. Tycker du att det är bra eller dåligt att arbeta med portfölj? Varför det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan 
Ann-Sophie Grahn, Ingela Johansson och Christina Linell 
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Bilaga 3 
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