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Sammanfattning
Arbetet grundar sig både i en empirisk och teoretisk studie. Jag har gjort en kvalitativ undersökning, 
där en observation på tre olika skolor i Västerbotten har lagt en grund för arbetet. Fokus har legat på 
att studera hur lärare tar tillvara och kopplar undervisningen till elevens tidigare kunskaper, för att få 
en helhet och förståelse i skolan samt hur moment börjar och avslutar och om det sker någon 
uppföljning kring momenten. I observationen låg även fokus på hur elevernas färdiga material 
hanteras och samlas.

Syftet är att försöka komma på ett sätt att kunna dra nytta av tidigare kunskaper eleven fått, för att 
skapa förståelse och ett helhetsperspektiv i skolan. Jag har gjort litteraturstudier hur portfolioteknik 
fungerar och hur man kan koppla till tidigare kunskaper. Jag presenterar hur en digital portfolio, som 
skiljer sig från en vanlig portfolio i vissa delar, skulle kunna fungera och lösa många problem som 
finns ute i skolorna idag, bland annat förvaringsproblemet av färdigt material, som jag upplever är ett 
problem ute bland skolorna. 

Den digitala portfolion kan fungera som en form av bank där allt färdigt material eleven gjort läggs in, 
och som läraren och eleven kan utnyttja till efterföljande moment. Vilka ämnen som väljer att jobba 
med den digitala portfolion, är upp till lärarna. Jag har valt att fokusera på att beskriva hur bild- och 
medieämnet kan jobba med en digital portfolio. Avsikten med att presentera och jobba med den 
digitala portfolion, är att öka kunskapen om hurvida lust till att lära, kan ligga i att kunna se och förstå, 
vad och varför man gjort en uppgift i skolan. Jag diskuterar hur den digitala portfolion kan skapa 
förståelse för det man gör, och hur den kan synliggöra alla elever. Eleven kan se sin egen utveckling 
och skapa egna nya mål. Föräldrar kan bli mer delaktiga och bli mer insatta vad deras barn gör i 
skolan. Alla elever kan hamna på samma plan, datorvan som datorovan, då den digitala portfolion är 
färdig i sitt gränssnitt då eleven börjar. Om eleven behöver byta skola samt vid överlämning kan den 
digitala portfolion hjälpa både eleven och den nya läraren. För läraren hjälper den digitala portfolion 
bl.a. till med att lättare jobba ämnesöverskridande, att utvärdera sig själv och kursen, samt elevens 
kunskaper och utveckling.  Det är lättare för läraren att fånga upp svaga elever och den digitala 
portfolion skapar en mycket god grund för samtal. 
Trots många goda sidor med den digitala portfoliotekniken, tar jag även upp negativa aspekter som 
kan uppstå.
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Inledning
Att reflektera är viktigt för att kunna se ett helhetssammanhang och uppnå förståelse. Genom 
förståelse kan eleven se betydelsen kring det man gör. Douglas Newton menar att:

Arbetsminnet innehåller mentala resurser för slutledning och reflektion men har begränsad 
kapacitet. Kapaciteten är den maximala mentala resurs som någon kan göra tillgänglig. 
Allteftersom minnesbehovet ökar minskar resurserna för bearbetning. Kapaciteten varierar från 
en person till en annan. I praktiken är den maximala resursen knappast tillänglig hela tiden. 1

Under min tidigare verksamhetsförlagda utbildning (VFU), har jag frågat elever om tidigare uppgifter 
de jobbat med, och vad de gick ut på. Det som kommit fram då, är att eleverna sällan kommer ihåg 
och ofta inte vet poängen och varför de skulle göra uppgiften. Under VFU:n har jag märkt att tid för 
eftertanke inte alltid hinns med, vilket skapat oförståelse till olika moment hos eleverna. I läroplanen 
för den frivilliga skolan, Lpf 94 står det om skolans uppdrag och de gemensamma uppgifter skolan har 
för de frivilliga skolformerna.

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar 
för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Kunskap kommer till uttryck i olika 
former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med 
varandra.  2

Att sätta värde på det eleven producerar, skapar lust till att lära.  Dr. William Glasser menar att ”Om vi 
inte kan övertyga elever om att det vi begär att de skall göra i skolan har ett värde eller är ”nyttigt” för 
dem, lyckas de inte se sambandet mellan uppgiften och dess värde för dem.” 3 För att eleven ska känna 
en meningsfullhet, förståelse och lust till att lära, måste vi hitta sätt, och ibland nya tillvägagångssätt, 
för att skapa en bra arbetsmiljö i skolan.  

Efter att jag läst om portfolioteknik, har jag börjat fundera på hur en digital portfolio skulle kunna 
fungera, och om den skulle ha någon effekt för att främja elevernas utveckling och lust till att lära. ”I 
läroplanerna anges vad som ska göras men inte hur det ska göras”.4 Den digitala portfolion kan 
fungera i alla åldrar, från lågstadiet till universitet. Jag har lagt fokus på hur den skulle kunna användas 
i gymnasieskolan, framför allt i bild- och medieämnet.
Den digitala portfolion kan fungera som en form av bank där allt färdigt material läggs in tillsammans 
med bildtext och sammanfattning, där olika frågor skall besvaras kopplat till uppgiften. Frågorna som 
besvaras kan syfta till att eleven skulle behöva fundera på; Vad uppgiften gick ut på? Vad har de lärt 
sig? Var i uppgiften som var intressant? Detta skulle göra att eleven efter ett moment, måste fokusera, 
och tänka på vad poängen var med uppgiften, och på så vis skapa tyngd åt varje moment. Detta skulle 
ge eleven en chans att gå in i varje uppgift på allvar innan nästa moment påbörjar, vilket inte alltid 
hinns med idag.  
Den digitala portfolion kan hjälpa både eleven, föräldrarna, läraren och skolan att få insikt och för 
eleverna att ta mer ansvar för sin egen utbildning.

3

1 Newton. P, Douglas, 2003, Undervisa för förståelse, sid 52, Studentlitteratur 2003 för den svenska utgåvan

2 http://www.skolverket.se/sb/d/129?searchword=huvuduppgiften?&page?search&website=

3 Glasser, Dr William, 1996, Skola med kvalitet, Malmö, Brain Books AB 1996

4 Bern, Kristin, Frööjd, Dana, Torén Bellita, 2001, Portföljmetodikens möjligheter i förskola och skolan, sid 31, 
Ekelunds förlag AB
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Detta sätt att arbeta på, kan jag tänka, främjar elevens utveckling och lust till att lära. Roger Ellmin 
hävdar ” Att portfolion har kraft att bana väg för lusten att lära står klart”,5 . Jag vill nu ge en inblick i 
hur en digital portfolio skulle kunna fungera för att främja lusten och förståelsen till att lära. 

Syfte 
Jag vill belysa användningen av en digital portfolio för att nå förståelse och tillskjuta mening för 
eleven i lärandesituationer i bildämnet. Syftet är även att studera om lärare i sin undervisning kopplar 
till tidigare utförda uppgifter, för att skapa en helhet för eleverna. Jag vill observera hur moment 
avslutas och redovisas i bild- och medieämnet, samt hur material förvaras. Även orsaker till att 
eleverna i många fall glömmer vad de lärt sig, i bild och medieämnet, studeras.
Syftet är att presentera hur en digital portfolio kan utveckla och ta tillvara på elevens tidigare 
kunskaper och på så vis skapa förståelse och ett meningsfullt lärande.
Jag vill även utreda på vilket sätt den digitala portfolion skulle kunna hjälpa läraren, eleven, föräldrar 
och skolan att använda kommunikation sinsemellan. 

Frågeställningar: 
1. Arbetar skolor idag med att ta tillvara på tidigare erfarenhet och den kunskap elever nyss lärt 

sig i ett moment? 
2. Hur kan en digital portfolio fungera och hur kan den hjälpa läraren, föräldrar och skolan, för 

att främja elevens utveckling och lust till att lära?
3. Hur kan läraren med hjälp av den digitala portfolion ta tillvara på elevens tidigare kunskaper 

som del av lärandet?

Bakgrund och tidigare forskning 
IT-pedagogen Katarina Öhman har tillsammans med Gunilla Nordstrand och Maria Svenler, dragit 
igång projekt i ett lågstadie, där elever skulle börja jobba med en digital portfolio för att lättare kunna 
se sin utveckling, sina framsteg och således skapa lust och förståelse till att lära. Fokus låg på att 
dokumentera läs- och skrivutvecklingen i olika klasser. Eleverna har då några gånger under året fått 
läsa in en del av sina läxor för att sedan också skriva en kort sammanfattande text och kommentar till 
texten. På så vis kan eleverna gå tillbaka och höra på sig själva hur de läste för ett år sedan, och på så 
vis märka en utveckling hos sig själva i både läs och skrivutvecklingen. Öhman, Nordstrand och 
Svenler har även studerat och jobbat med den digitala portfolion i andra sammanhang, som i 
bildundervisningen, där elevernas snabbt kan se sina framsteg med hjälp av den digitala 
portfoliotekniken. Resultaten kan sedan användas och diskuteras vid samtal med föräldrar och elev. 6

Roger Ellmin vid Örebros Universitet, var forskningsledare till ett projekt: ”Lära att Lära – genom 
portfolio och utvecklingssamtal”, där ett projekt bygger på upplevelser kring portfolioteknik från 

4

5 Elmin, Roger, 2000, Portfolio – sätt att arbeta, tänka och lära, sid 155, Stockholm, Förlagshuset Gothia AB

6 http://www.multimedia.skolutveckling.se/scripts/view/frame.asp?i=114237&t=114101
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USA och Nya Zeeland. 7 Ellmin inriktar sig på skolan som arbetsplats och utvecklingsmiljö. 8 I boken 
Portfolio – sätt att arbeta, tänka och lära beskriver han hur portfolioteknik är ett sätt att möta det 
individuella lärandet i skolan. Ellmin diskuterar hur portfolioteknik hjälper elever att skapa kontroll 
över sitt eget lärande, vilket medför att det blir mer lustfyllt och mer ansvarstagande. Ellmins studier 
kring hur portfolioteknik fungerar bekräftar att den hjälper eleven att utvecklas självständigt och kan 
skapa resultatrika mål och tillvägagångssätt för sitt eget lärande. Enligt Ellmin stödjer i 
portfoliotekniken läraren att utvärdera sig själv och planera, och på så vis lättare kan förbättra dennes 
undervisning. 9

Douglas Newton är forskare i pedagogik vid Newcastle University, 10 där han forskat kring 
förståelsens natur, och vilken betydelse den har för att kunskap ska inträda. Newton menar att 
förståelsen är måttstocken till lärandets kvalitet, och utgångspunkten för eleverna att kunna nå det 
tänkta målet och skapa ett värdefullt och varaktigt lärandet genom hela livet. I sin forskning har han 
även studerat hur tidsbrist har stor inverkan på om eleverna förstår eller inte förstår uppgifterna i 
skolan. Newton skriver att: ”Trots att viljan och strategierna finns kan förståelsen nämligen vara något 
som offras i ett tidigt skede på grund av fullspäckade kursplaner, stor arbetsbelastning eller, vilket 
egentligen är samma sak, tidsbrist.”11  Tid och vad som prioriteras kunskapsmässigt är något som 
Newton lägger vikt vid. Likaså hur man ser saker i relation till varandra och på så vis skapar en helhet, 
förståelse, lust och utveckling i skolan. 12

Metod och urval
Jag har valt att grunda arbetet både i en empirisk och teoretisk studie. En empirisk studie för att få en 
personlig och direkt bild av området, och en teoretisk studie för att få mer bredd och komplettering av 
tidigare forskning och närliggande studier. I litteraturstudien, som tar upp större delen av mitt 
metodval, har jag även valt att fördjupa mig i hur portfolioteknik används idag för att sedan presentera 
hur eleven, läraren och skolan skulle kunna arbeta med en digital portfolio, för att skapa förståelse och 
viljan att fortsätta lära. Jag har även valt litteratur med fokus kring elevens förståelse till kunskap. 
Då tiden var knapp och resurserna små, fanns det inget utrymme för att omsätta den digitala 
portofolion i praktiken. 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning då tid och resurser, men framförallt mitt syfte lämpar 
sig bäst för mer djupgående analyser, snarare än material av kvantitativ karaktär. Jag har observerat tre 
olika skolors bild- och mediautbildningar i Västerbotten. Observationerna har pågått i en vecka på 
vardera skola, då jag mestadels följt en bildlärare i dess undervisning och övrig tid på skolan. I 
observationerna har fokus legat på hur läraren tar tillvara på kunskap från avslutande moment och hur 

5

7 Elmin, Roger, 2000, Portfolio – sätt att arbeta, tänka och lära, sid.141, Förlagshuset Gothia AB

8 Elmin, Roger, 2000, Portfolio – sätt att arbeta, tänka och lära, sid. baksidan, Förlagshuset Gothia AB

9Ibid,sid. 19

10 Newton. P, Douglas, 2003, Undervisa för förståelse, sid. baksidan, Studentlitteratur 2003 för den svenska 
utgåvan

11 Newton. P, Douglas, 2003, Undervisa för förståelse, sid.245, Studentlitteratur 2003 för den svenska utgåvan

12 Newton. P, Douglas, 2003, Undervisa för förståelse, sid.35, Studentlitteratur 2003 för den svenska utgåvan
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färdigt material i bildämnet och inom skolans medieutbildning hanteras. I den kvalitativa 
undersökningen eftersträvades att ge en nära upplevelse av situationer ute i skolorna, av intresse för 
mina frågeställningar.  Under observationen försökte jag iakttaga för att sedan anteckna om/hur:

1. läraren arbetar med att ta tillvara på elevens kunskaper i tidigare moment, genom att koppla 
till tidigare uppgifter, för att gynna elevens utveckling. 

2. läraren avslutar ett moment för att sedan gå vidare mot ett nytt. 
3. elevernas färdiga material förvaras efter en redovisning.

 
Med andra ord fokuserar jag på om läraren visar på en koppling mellan tidigare uppgifter/kunskaper, 
hur moment avslutas och förvaring av material.
Ingen av skolorna jobbade med portfolioteknik. En av skolorna var ett gymnasium och två var 
högstadier. På gymnasiet observerade jag i fyra veckor, och på högstadierna har jag observerat i en 
vecka på vardera skola. Detta urval av skolor, låg till grund för de kontakter jag hade till skolorna 
tidigare samt för den tidsplanering som fanns utlagd för examensarbetet. På alla tre skolorna jag 
observerade har jag själv haft verksamhetsförlagd utbildning, (VFU). Jag har även vikarierat på alla tre 
skolorna som bild- och medialärare när huvudläraren behövt vikarie. Det gjorde att jag lättare kunde 
komma i kontakt med skolorna, och på det sättet sparade jag tid. Under observationerna antecknade 
jag de svar jag tyckte mig få från de tre områdena jag valt att studera. 

Begreppsförklaringar

Allmän portfolioteknik
Att jobba med portfolioteknik handlar om att ta mycket eget ansvar. Eleven ska stödjas till att bli 
självständig och engagerad och aktiv i sin utveckling och sitt lärande. I den vanliga portfoliotekniken 
ska därför eleven själv välja vad som ska ingå i portfolion. Det blir ett urval av en samling dokument 
och material. Grunden för att jobba med den traditionella portfoliotekniken ligger i att som elev; göra, 
samla, välja, reflektera och värdera. Roger Ellmin beskriver den stereotypa portfoliotekniken;

Genom att samla, välja ut och reflektera kring ett urval arbeten i portfolion blir eleverna mer 
uppmärksamma på vad de arbetar med, liksom på varför de samlar och väljer ut som de gör, och 
därmed medvetna om vad dessa arbeten står för i deras eget lärande. Eleven uppmuntras att 
reflektera kring vad som finns i portfolion och varför det finns där och hur kunskaper vunnits och 
hur gjorda erfarenheter kan vägleda det fortsatta arbetet. 13

 
Eleven ska välja ut vilka arbeten som eleven är mest nöjd med och som tillfört mest, för att sedan 
läggas in och dokumenteras i portfolion. Materialet ska ha ett bra informationsvärde om det läggs in. 
Kjell Ackelman menar ”det sparade ska spegla olika steg i utvecklingen mot målet”. 14

Portfolion där eleven samlar sitt material, brukar vanligen vara en kartongmapp. 
Portfolioteknik handlar om att för eleven skapa egna mål dit de vill nå kunskapsmässigt. Målen för 
vad eleven vill lära sig finns dokumenterade i elevens portfolio. Läraren står dock för 

6

13 Elmin, Roger, 2000, Portfolio – sätt att arbeta, tänka och lära, sid 29, Stockholm, Förlagshuset Gothia AB

14 Ackelman, Kjell, 2003, Elevportfolio – ett redskap för egen utveckling, sid 61, Växjö, Förlagshuset Gothia AB
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grundplaneringen för vad eleverna måste lära sig, och när läraren kan se i portfolion att eleven 
hanterar t ex algebra, kan eleven gå vidare. Då en klass jobbar med allmän portfolioteknik, studerar 
alla elever i sin egen takt. Detta gör att alla elever ligger på olika ställen kunskapsmässigt. 
Portföljteknik är ett sätt att tänka och undervisa som Lars Lindström beskriver i boken Portföljen som 
examinationsform; 

Begreppet portföljmetodik syftar på ett sätt att undervisa så att eleverna med hjälp av sina 
portföljer lär sig granska, reflektera över och kritiskt värdera sitt eget arbete, vanligen utifrån 
vissa synpunkter och med vägledning av bestämda kriterier. 15

Materialet som samlats i portfolion är till för olika syften vid olika tillfällen. Allt som sparas får därför 
olika mening. I portfolion ska elevens personliga intressen, mål och självvärderingar synas. Portfolion 
kan även visa på lärarens och föräldrarnas tänkta mål för utvecklingen. Ett viktigt inslag i 
portfoliotekniken är att de framsteg eleven gör mot egna uppsatta mål måste framhållas, och  stödjas 
och uppmuntras av såväl lärare, föräldrar och elever.

Att skriva loggbok om hur dagen/veckan gått och på så vis reflektera över sig själv och sin utveckling, 
är centrala delar i vanlig portfolioteknik. Även vad uppgifterna handlar om, vad eleven har lärt sig och 
hur eleven kan fortsätta lära sig. På så vis kan lärare, föräldrar och elever lättare öka medansvaret för 
att låta eleven fortsätta att arbeta och lyckas med de uppsatta målen. 

En digital portfolio
Huvuddragen från den vanliga portfoliotekniken stämmer överens med exemplet för den digitala 
portfolio som jag ska presentera. Alla elever har var sin digitala portfolio. Portfolion är digital till 
skillnad från den traditionella portfolions utseende. Det finns olika fördelar med att samla allt digitalt. 
En av fördelarna är att man slipper förstörda och skadade bilder som det lätt kan bli i en pappersmapp. 
En annan fördel är att man som elev lättare kan ha koll på vad man gjort i skolan och man snabbt kan 
skrolla genom sin digitala mapp. I forskning kring hur en digital portfolio kan fungera i skolan, som 
IT-pedagogen Katarina Öhman har gjort tillsammans med Gunilla Nordstrand och Maria Svenler, kom 
de bland annat  fram till att eleven snabbt och lätt kan se vad man gjort i skolan. I och med att eleven 
lätt kan se vad de gjort i den digitala portfolion, kan de även se utvecklingen i materialet de lagt in. 16

Den digitala portfolion kan fungera så att efter varje avslutat moment lägger eleven in sitt färdiga 
resultat i ett moment, till exempel, en drejad skål.  Eleven dokumenterar genom att fota, skanna, filma 
eller liknande, för att sedan lägga in det digitalt i sin digitala portfolio. Alla elever får en färdig mall 
för den digitala portfolion, vilket gör att eleven enkelt kan lägga in sitt material. I den digitala 
portfolion läggs tillsammans med bilden en sammanfattande text där syftet, metoden, processen och 
resultat diskuteras. (se exempel på digital portfolio i bilaga 1). 
Frågorna till den sammanfattande texten skulle kunna belysa följande:

1. Berätta kort vad du gjorde i uppgiften.
2. Vilket var syftet med uppgiften? 

7

15 Bern, Kristin, Frööjd, Dana, Torén Bellita, 2001, Portföljmetodikens möjligheter i förskola och skolan, sid 20, 
Ekelunds förlag AB

16 http://www.multimedia.skolutveckling.se/scripts/view/frame.asp?i=114237&t=114101
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3. Vad har du lärt dig?
4. Vad var roligast med uppgiften?
5. Vilket var svårast i uppgiften?
6. Har du dragit nytta av någon tidigare uppgift ur din portfolio när du utfört denna uppgift?

Eleven får i och med sammanfattningarna en chans att tänka ut syftet med uppgiften, vad den gick ut 
på och vad han/hon lärt sig. När nästa moment börjar, kan läraren låta eleverna få berätta om vad de 
förra momentet handlade om, eftersom det nya momentet de ska börja på utgår från de förra 
momentet. Det skulle kunna handla om att eleverna just jobbat med färglära, där de fått olika övnings-
uppgifter. Nästa moment blir då en uppföljning på föregående övning, där de ska arbeta vidare med en 
djupare färgstudie av ett föremål.

De färdiga uppgifterna som eleverna lägger in tillsammans med sammanfattningar, ger således ett 
material som läraren kan återkoppla till. Eftersom alla moment som läggs in lägger sig efter varandra, 
numrerade, kan eleven bläddra igenom och lätt hitta igen olika uppgifter i sin digitala portfolio. Den 
digitala portfolions gränssnitt kan erbjuda en översikt över alla uppgifter samt en närmare bild över 
alla uppgifter enskilt. Den digitala portfolions gränssnitt liknar därför en hemsidas uppläggning, där 
eleven kan skrolla,  klicka och zooma in på olika delar och uppgifter. Roger Ellmin betonar att: 

Om reflektionen – dvs. hur eleven tänker kring sitt eget lärande – uteblir, blir portföljen inget mer 
än en relativt godtycklig samling elevarbeten./---/ Det må villigt erkännas att det inte är någon lätt 
process att lära eleven reflektera, men den går att uppmuntra och stödja. Detta är viktigt, då 
elevens egen reflektion är en förutsättning för hans självvärdering. 17 

Det är mycket viktigt att läraren talar om att den digitala portfolions bästa egenskap är att långsiktigt 
samla och hantera material. Det fysiska materialets värde finns fortfarande och slås inte ut. Annars kan 
eleven få en bild av att det bara är det digitala som är av värde. 

I den digitala portfolion är processen minst lika viktig som själva resultatet. Grunden för att jobba med 
den traditionella portfoliotekniken ligger i att som elev; göra, samla, välja, reflektera och värdera. I 
den digitala portfolion ska eleven göra, samla, reflektera och värdera, men inte välja, som den vanliga 
portfoliotekniken innebär. Eleven behöver inte utse vissa uppgifter som han/hon är mest nöjd med, 
utan allt färdigt material är intressant, detta till skillnad från den vanliga portfoliotekniken, där eleven 
ofta ska välja vad han/hon är mest nöjd med innan det läggs in portfolion. Det kan vara svårt för 
eleven att välja vad som är viktigt och värt att spara. Ofta kan det vara den bild som en elev tycker är 
minst bra, som har det mest intressanta att bygga vidare på, och som eleven själv kan lära sig att 
uppskatta och se värdet på allt eftersom eleven får mer kunskap i ämnet. Att välja är därför ett för stort  
ansvar som jag inte tycker ska läggas på eleverna, fram för allt inte på de yngre eleverna. 

Själva reflektionen och tänkandet kring uppgifterna, är viktiga för att de fyra f:en ska fungera – 
förståelse, fakta, färdighet och förtrogenhet. Reflektionen över sin egna utveckling stämmer således 
överens med den traditionella portfoliotekniken. Sammanfattningarna eleverna gör kan jag som lärare 
använda på många sätt. Eleven kan få ett helhetsintryck av att all kunskap hör ihop och behövs. Som 
lärare kan man låta eleven inför nästkommande moment, gå in i sin digitala portfolio och läsa vad en 
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uppgift  handlade om, eftersom det nya momentet grundar sig på den uppgiften. Detta konkreta sätt att  
jobba vidare med tidigare uppgifter och kunskaper, skiljer den digitala portfolion från den traditionella 
portfoliotekniken. Detta sätt att ta tillvara på tidigare kunskaper elever lärt sig skapar ansvar för eleven 
samt jag som lärare behöver inte repetera övningar på samma sätt som man behöver idag. Att ta eget 
ansvar och bli mer självständig stämmer överens med den vanliga portfoliotekniken. Det blir även en 

trygghet för 
eleven, att känna att de alltid kan gå tillbaka och se vad 
uppgifterna handlade om, ifall de glömt.
Att låta eleven skriva ner egna mål för vad som skall uppnås som vanlig 
portfolioteknik innebär, ser jag som positivt. Ett mål kan bidra till motivation. Vet man däremot inte 
helt hur det tänkta målet kan bli, i en helt ny uppgift och innehåll, kan det bli till nackdel att sätta upp 
egna mål, då man som elev kan börja jämföra sig och känna sig nöjd bara man nått målet och tvärt om. 
Det kan även bli destruktivt om eleven känner att han/hon aldrig når det tänkta målet. Det är viktigt att 
känna sig nöjd, vilket främjar lusten till att lära.

I den vanliga portfoliotekniken bestämmer eleven ofta själv vad han/hon ska lära sig och vilka mål 
som skall nås. Det kan vara svårt för barn och ungdomar att helt behöva besluta själva vad de ska lära 
sig. Viktiga bitar tror jag kan falla bort, trots att en lärare kan ha relativt stor koll och handleda åt rätt 
håll. Douglas Newton framhåller att ”vissa elever reglerar inte sitt lärande när de borde göra det, 
eftersom de inte vet när deras lärande går åt fel håll. Andra vet inte vad som räknas som framgång, och 
får i sådana fall mindre önskvärda resultat.” 18

I den digitala portfolion jobbar alla elever med samma moment, vilket kan sporra eleverna att hjälpa 
varandra då de befinner sig i samma problem. Min tanke med den digitala portfolion skiljer sig alltså 
från den vanliga portfoliotekniken i vissa delar, men har också många likheter. 
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Bild. 1. En 
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Bild.4 Den digitala 
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både rubrik, bild och 
sammanfattande text, 
som ska läggas in till 

Bild.3 Efter att eleven 
fört in bilden från digi-
talkameran till datorn, 
kan hon sitta och 
redigera bilden i ett 

Bild.5 Efter bildredi-
geringen kan eleven 
lägga in bilden i den 
digitala portfolion 
(mallen) där hon också 
lägger in den samman-
fattande texten till bilden.
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Resultat av observation 

Skola 1. Gymnasium.
Det är en medelstor skola som har olika inriktningar inom media. Fler av lärarna arbetar gärna 
utåtriktat, då de tycker om att hitta nya möjligheter och sätt att arbeta på. Detta kan handla om olika 
samarbeten i samhället, som med en reklambyrå eller andra skolor.

Kopplingar mellan tidigare kunskaper/moment
Tydliga kopplingar till tidigare uppgifter och moment eleverna har gjort, görs inte ofta muntligt av 
läraren.  Läraren går dock igenom nya ämnen och moment som knyter an till föregående moment. Det 
är inget som läraren muntligt talar om med eleverna. 

Moment som avslutas
Efter varje moment är klart avslutas det med en redovisning i helklass. Under redovisningen ställer 
ofta läraren frågor som; 1.vad de lärt sig, 2.vad som gick bra, 3. vad som gick mindre bra. 
En kortare reflektion sker hos eleverna tillsammans med läraren, om vad uppgiften handlade om och 
dess syfte. Vissa elever visade nervositet under redovisningen. De visade att de hade svårt att ta till sig 
av de frågeställningar kring uppgiften som läraren ställde. De elever som hörs och syns mest, svarar på 
frågorna, om inte läraren dirigerar ut frågan till någon specifik. De elever som är lite mer försynta och 
blyga, berättar sällan under redovisningen vad uppgiften givit. Nästa moment börjar direkt efter 
redovisningen.  

Förvaring av material
Efter en redovisning ägt rum sätts materialet upp på väggarna. Det finns ingen given plats för var 
elevarbeten kan sitta. Detta kan leda till att många arbeten ser slitna ut som sitter på väggarna, för de 
kan ha trillat ner på golvet, eller så har någon lutat huvudet mot bilder och på så vis förstörs bilderna 
efter ett tag.
Ofta läggs det färdiga materialet direkt ner i elevernas privata lådor, när en redovisning skett. Där 
ligger allt från kolteckningar till Photoshopbilder. Vissa mappar har fastnat i varandra och dragits 
sönder när eleven öppnar lådan. De tredimensionella arbeten eleverna gör, förvaras i en bildsal, på en 
rullvagn. Efter varje läsår, städas lådan ut och eleven får ta hem sina arbeten. 

Skola 2. Högstadiet
Högstadiet är en medelstor skola. 

Kopplingar mellan tidigare kunskaper/moment
Läraren visar inte för eleverna att någon koppling görs i undervisningen till tidigare uppgifter och 
kunskaper. Däremot visar läraren mig hur hon tänkt att uppgifterna ska knyta an till varandra. Hon 
berättade att hon trodde att eleverna lär sig bättre om hon tänker att uppgifterna ska knyta an till 
varandra. 

10
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Moment som avslutas
Efter att eleverna är klara med en uppgift i bildämnet, redovisar de sällan resultatet inför varandra. 
Eleverna får börja på ett nytt moment direkt. Det görs ingen uppföljning, diskussion eller skriftlig del 
på uppgifterna de gjort, vad det gick ut på, vad de lärt sig. 

Förvaring av material
Eleverna förvarar sitt material i bilden i en kartongmapp, där allt från kolteckningar till 
kladdkritateckningar ligger. Bilderna blir förstörda och trasiga i kanterna av att dra upp och ner 
bilderna ur mappen. Alla mappar ser likadana ut på ena sidan. På andra sidan har eleverna fått teckna 
sitt namn med fina bokstäver, som de sedan färglagt noggrant. Hamnar mapparna med den färgglada 
namnbilden nedåt, ser alla mappar likadana ut. Det gör att när eleverna ska hämta sin mapp i 
mapplådan, blir det lätt att kartongmapparna blir trasiga i kanterna, då eleverna letar efter sin egen 
mapp. De material som inte går ner i kartongmappen, såsom lerfigurer och andra skulpturer, förvaras i 
ett rum på en hylla. 

Skola 3. Högstadiet
Det är en medelstor skola. 

Kopplingar mellan tidigare kunskaper/moment
Under lektionerna visar inte läraren inför eleverna att någon koppling görs i undervisningen till 
tidigare uppgifter och kunskaper de ska ha uppnått. Momenten eleverna får göra avlöser varandra utan 
tydliga sammanhang till varandra.

Moment som avslutas
Bildläraren har sällan några redovisningar med eleverna efter att ett moment är färdigt.
Efter att ett moment är klart börjar läraren introducera nästa uppgift direkt.  Någon tillbakablick vad 
uppgifterna gick ut på eller vad de gjort, görs inte av läraren. Eleverna kan inte ta del av varandras 
arbeten, då arbetet läggs ner i mappen efter ett projekt är slutfört.

Förvaring av material
Eleverna lägger in sina färdiga produkter i en kartongmapp som sedan läggs ner i en byrå. I mappen 
ligger allt från kolteckningar, kladdkritateckningar och akvarellteckningar mm. Läraren jobbar mest 
tvådimensionellt, men då hon jobbar tredimensionellt ställs det färdiga materialet på hyllor och ytor 
där elevernas arbeten blir så lite skadade som möjligt.
Ibland kan läraren sätta upp elevers färdiga bilder på väggarna i bildsalen. Om hon sätter upp 
materialet gör hon det när eleverna inte är i klassrummet. 

 

Analys av observation 
I mina observationer tycker jag mig märka att kunskaperna eleverna nyss fått i ett moment, snabbt kan 
glömmas bort, då eleverna ofta måste fråga läraren, vad uppgiften gick ut på. Det kan finnas olika 
orsaker till att kunskaperna eleverna fått verkar försvinna snabbt. På de två högstadieskolorna jobbar 
ofta eleverna med olika moment som avlöser varandra utan någon redovisning och tillbakablick på det  
eleverna lärt sig. På detta sätt verkar eleverna sällan hinna fundera på och ta in kunskaperna de nyss 
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fått. De får heller inte chansen att se varandras arbeten utan oftast läggs det färdiga materialet direkt 
ner i lådan, eller mappen alla elever har. Då det sällan görs någon muntlig redovisning på de två 
högstadieskolorna, verkar det svårt att ha kontroll som lärare att eleverna förstått uppgiften och att de 
begripit vad momentet syftat till kunskapsmässigt. 

På gymnasieskolan diskuterar läraren med eleverna vad uppgiften gick ut på, vad som var svårt och 
vad som var mer lätt, efter att en redovisning ägt rum.  Trots att genomgången i olika moment på alla 
skolorna håller hög klass, kan en tillbakablick på vad momentet handlade om och vad det gick ut på, 
behövas när det är avslutat, för att förståelse ska uppnås. 
På gymnasieskolan där läraren diskuterar det färdiga materialet under redovisningen med eleverna, är 
det ofta de elever som hörs och syns mest, som på frågorna. Det gör att det lätt blir en skillnad mellan 
de blyga och de som hörs och syns mest i klassen under redovisningen, vilket inte behöver betyda att 
de är kunnigast. Då läraren dirigerade ut frågorna till olika personer i klassen, var det inte bara de som 
hördes mest som svarade på frågorna, utan de blyga fick också chansen att tala och berätta.

I mappen/lådan som eleverna förvarar sina tvådimensionella bilder, blir elevens arbeten ofta förstörda 
då många olika sorters arbeten ligger på samma plats, så som kolteckningar och kladdkritabilder. 
Ibland blir även arbetena förstörda, då de fastnar mellan lådorna, när eleven ska dra ut den. Detta 
tycktes vara ett problem, för såväl elev som för lärare.
På gymnasiet sätts ofta materialet upp på väggarna i skolan, då läraren menar att eleverna kan ta del av 
kunskaperna där. På högstadierna sätts inte materialet upp så ofta. Ibland sätter läraren från ena 
högstadiet, upp elevernas material, men bara när de gått där ifrån, vilket kan få konsekvensen att 
eleverna kan tro att de inte skulle klara av att sätta upp materialet själva. Det kan även få den påföljden 
att eleverna kan tro att läraren väljer ut vilka arbeten som ska sitta vart, beroende på vilken klass de 
håller.  På alla tre skolorna förvaras elevernas tredimensionella arbeten på ett annat ställe, då de inte 
går ner i mappen. Då de förvaras öppet på hyllor och rullbord i bildsalen, kan elevers arbeten lätt 
komma bort, eller gå sönder, då hela skolans klasser har bild i samma sal/salar. 

Under mina observationer visade sällan läraren en direkt koppling till tidigare uppgifter och kunskaper 
eleverna fått. Den ena högstadieläraren visar inte att hon gjort eller planerat för någon koppling mellan 
olika moment. På gymnasiet går läraren genom nya ämnen och moment som knyter an till föregående 
moment. Den medvetna koppling pratar inte läraren om för eleverna. På ena högstadiet talar läraren 
om för mig om hur hon tror att kopplingar mellan olika moment skulle vara bra för elevernas 
utveckling. Men det är heller inget hon pratar om för eleverna. Att kopplingar till tidigare kunskaper 
eleverna fått inte görs, muntligt av läraren, kan bero på att hon/han känner att det är självklart att alla 
uppgifter är kopplade till varandra. Därför behövs ingen muntlig del där det tas upp kopplingar. Det 
kan också bero på tidsbrist och att läraren känner att det är viktigare att eleven får testa på så mycket 
som möjligt, istället för att lägga tid på att koppla till andra uppgifter när nästa moment börjar. På ena 
högstadiet där läraren menade att kopplingar mellan momentet är bra för elevernas utveckling, talade 
hon inte med eleverna om hennes tankar. Hon jobbade därför med kopplingarna mellan moment utan 
att eleverna själva visste om det. 

I mina observationer märkte jag att undervisningen kunde upplevas stressad eftersom läraren ville 
hinna med så mycket som det bara gick. Douglas Newton som forskar kring förståelsens natur menar 
att brist i kunskap och förståelse hos eleverna, ofta har sin grund i den tidsbristen som ofta råder i 
skolan idag. Newton menar även att ”mängden kunskap inte är synonym med kvalitet”. 19 När 
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eleverna matas med information är det inte alltid lätt att försöka komma ihåg och förstå varför man 
gjorde det förra momentet och vad det gick ut på. Douglas Newton framhåller att ”om man förstår har 
man också lättare att lära sig mer, komma ihåg saker man lärt sig och ge flexibla och lämpliga svar 
särskilt i nya situationer.” 20

Kjell Ackelman anser att ”Om eleverna inte dokumenterar, utan bara gör olika uppgifter och sedan 
lämnar dem ifrån sig, så är det svårt att se den egna utvecklingen”. 21  Att samla allt färdigt material i 
stängda mappar och lådor tyckte jag mig märka inte var populärt hos eleverna då deras material ofta 
var lite förstört här och där. Några elever hörde jag diskuterade med varandra, om vad olika uppgifter 
gick ut på, som de hade i sina mappar och lådor. De talade med varandra om att de verkade som de 
glömt bort syftet med många uppgifter. För mig gav de intrycket av att kunskapen försvann 
automatiskt så fort ett färdigt material lades ner i lådan/mappen. Vissa elever kände även att bildämnet 
var “slappämnet”, där man aldrig behövde redovisa utan bara lägga ner det färdiga materialet i en 
sluten låda. Att visa vad man gjort och diskutera materialet tror jag bidrar till förståelse och stärker 
självförtroendet. Att i observationen då se att många skolor inte har redovisningar där eleverna får visa 
vad de gjort, kan då i min mening avta på viss kunskap och självkänsla hos eleverna. I Lpf 94 står det 
att ”skolan skall stärka elevernas tro på sig själva”.22 Detta kan man fundera på om skolan idag alltid 
gör.

I observationerna tyckte vissa elever att bildämnet var ett slappt ämne. De tyckte att bildämnet ofta 
bara handlar om att producera. På de två högstadierna jag observerat lades elevernas färdiga material 
oftast ner i en sluten mapp. Får eller kan inte eleverna sätta ett värde på uppgifter tappas ofta 
motivationen och viljan att utföra olika moment snabbt bort, menar Douglas Newton.23 På gymnasiet 
redovisades ofta materialet, och ibland sattes det upp på väggarna, men ofta lades det färdiga resultatet  
ner i lådan. Har man jobbat med ett moment under lång tid, vill man kunna spara och komma ihåg och 
kunna dra nytta av kunskaperna man lärt sig.  Detta sätt med att jobba med ett moment, göra klart det 
och sedan lägga ner det i en låda eller mapp, utan någon tillbakablick från den tidigare genomgången 
eller direkt diskussion vad de lärt sig, tolkar jag som en bidragande anledningen till att eleverna inte 
alltid förstod, varför de skulle lära sig olika moment. I och med att eleverna inte alltid tycktes förstå 
varför de skulle göra vissa uppgifter, då en helhet uteblev, skapades mindre lust till att lära. Kjell 
Ackelman skriver: 

Som elev måste man se målen och förstå vad man ska lära sig för att verkligen kunna ta ansvar. 
Diskussioner som handlar om vad jag som elev ska lära mig bör vara återkommande och 
regelbundna. Kanske kan eleverna införa nya mål också beskriva varför just de målen ska uppnås. 
Motivationen och lusten, det livslånga lärande hålls då levande hela tiden. 24

Jag är medveten om att mina observationer inte kan visa ett garanterat och säkert resultat, då mitt urval 
inte varit tillräckligt brett eller tidsmässigt långt.
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Resultat av litteraturstudien – En digital portfolio

Tekniken bakom en digital portfolio
För att en digital portfolio ska kunna fungera smidigt, krävs det att det finns scanner, digitalkameror 
och datorer att tillgå som eleven snabbt kan gå och läsa in sitt material, såsom foton, skulpturer, 
målningar mm, för att sedan lägga in det i den digitala portfolion. Idag finns det oftast scanner, 
digitalkameror och datorer på skolan. Det gör att inget större material måste köpas in för att den 
digitala portfolion ska fungera. 

Av mjukvaror behövs någon form av skyddsäker programvara som själva mallen till portfolion kan 
skapas i (av till exempel datateknikerna på skolan). Programmet bör vara lättanvänt med 
layoutmöjligheter samt vara nätverksbaserat, för att vara tillgängligt på skolan vart eleven än befinner 
sig. Även för att lärare skall kunna ta del av varandras material, och för att eleverna skall kunna jobba 
utanför skolan samt för att samarbete mellan andra skolor skall kunna ske mm.  I programmet byggs 
en mall upp åt eleven, där plats för text och bilder skapas, likt en hemsidas uppställning. Då 
programmet bör ha layoutmöjligheter, kan eleven efter hand göra sin digitala portfolio personligt 
utsmyckad. Programmet bör även kunna skapa en överblick på alla uppgifter eleven gjort i ett ämne 
samt vara enkelt i sin utformning utan för många ”klick” vid användning. 

Alla elever får en färdig ”portfoliomall” med ett färdigt gränssnitt där eleverna lätt lägger in text och 
bild. Eleven kan då fokusera på innehållet, istället för att lägga tid på dess gränssnitt. 
Det behövs även ett bildredigeringsprogram för att eleven ska kunna jobba med bilderna som läggs in, 
t ex beskära och förminska mm. Beroende på vad skolan jobbar med kan andra programvaror behövas 
så som videoredigeringsprogram, om de har ett moment i film till exempel. Eleven ska även kunna 
lägga in olika format ex. PDF:er, filmfiler mm - allt som eleven presterat i skolan. Därför kan det vara 
svårt att skriva vilka program som måste finnas på skolan, då alla skolor jobbar med olika moment och 
kurser. Men de vanligaste mjukvarorna som estetiska program ofta brukar använda så som 
bildredigeringsprogram, videoredigeringsprogram, layoutprogram mm, bör finnas tillgängligt.
  
Eftersom alla elever på skolan lägger in material lite nu och då i sina digitala portföljer måste 
programvaran som den digitala portfolion sköts ifrån uppdateras ofta. 
Alla berörda på skolan som börjar jobba med den digitala portfolion, bör vara medvetna om att det 
säkerligen tar tid att komma in i arbetssättet med den digitala portfolion.

En digital portfolio för eleven
Med en digital portfolio kan eleven själv gå in och läsa vad han/hon gjort i olika moment. Vad det gick 
ut på och vad de lärde sig. Läser eleven dessa sammanfattningar och samtidigt ser bilden som är inlagd 
på det slutliga resultatet (till exempel en kompositionsövning) får eleven snabbt en tillbakablick och 
kan lättare komma ihåg och förstå för att sedan ta in kunskapen igen. 
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Eftersom alla uppgifter som läggs in är numrerade så kan läraren låta eleverna gå tillbaka och dra nytta 
av uppgifterna och hitta igen dem lätt med numreringen. I den digitala portfolion läggs inte bara 
resultatet in utan också processen. 

Eleverna får ansvar om man jobbar med en digital portfolio, då lärare kan låta eleverna jobba vidare 
med tidigare uppgifter. På så vis får eleven ansvar att själv gå in och läsa sammanfattningarna kring 
uppgift nr 3 som de hade förra hösten, eftersom den nya uppgiften de ska få bygger vidare på uppgift 
nr 3 och så vidare  Till varje moment som sätts in i den digitala portfolion läggs även en förklarande 
text in som måste vara så pass beskrivande och utvecklade att han/hon förstår vad uppgiften gick ut på. 
Douglas Newton betonar att ”eleverna kan styra, kontrollera och underhålla sitt lärande genom att 
stödja sig på kunskap om lärande och strategier för reglering av lärandet.” 25 

Att göra sin portfolio personlig i utformningen kan ge portfolio ett originellt uttryck. Viss 
undervisning kan bygga och leda till att varje elev får skapa sin digitala portfolio personlig. Här kan 
man dra nyttja av datorlektionerna i t ex Illustrator och Photoshop (om eleven går t ex på 
medieprogrammet) och utveckla uppgifter som bygger på att de ska skapa en personlig prägel på 
portfolion. Det kan handla om utsmyckningar men även färglära, vad olika färger säger och ger för 
intryck, typografi och vilka typsnitt som är mer lättlästa än andra och så vidare Roger Ellmin betonar 
att ”uppbyggandet av en portfolio är en process”.26  Beroende på vilken åldersgrupp och skolform kan 
den digitala portfolions utseende skapas utifrån de resurser som finns tillgängliga.

I början av den digitala portfolion kan eleven göra en presentation av sig själv, där han/hon får 
beskriva sig själv på olika sätt, bland annat med bilder och texter, som det sker i vanlig portfolio-
teknik. Detta gör att eleven måste lära känna sig själv och fundera kring vad som kan representera 
honom/henne som person. Svenskläraren kan arbeta med hur man skriver en bra presentation av sig 
själv, och på så vis jobbar man ämnesöverskridande.  
Det är viktigt att man inte får en övertro på det digitala, så det helt ersätter det icke digitala metoderna 
med mappar och så att värdet på hantverket försvinner.

Redovisning
I samband med färdiga moment, som eleven lagt in i portfolion, kan materialet redovisas i helklass. 
Eleven har en färdig presentation från sin digitala portfolio och alla kan se redovisningen från till 
exempel en projektor där både processen och slutprodukten visas. 

Läraren kan under redovisningen ifrågasätta och diskutera med eleverna vad uppgifterna gick ut på 
och vad de lärt sig, vad som var svårt och vad som var roligt och intressant. Eleven har då sina 
sammanfattningar till hjälp. Läraren kan ge stöd och tips till nästa gång vad de kan tänka på och vad 
de borde fortsätta arbeta med, men samtidigt ge beröm och trycka på delar som var mycket bra. 
”Vygotskij menar att barn lär sig genom att den vuxne ställer frågor och ger stöd. //--Det som barn 
klarar av tillsammans idag kan de klara av på egen hand i morgon.” 27 
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Den digitala portfolion för läraren
För läraren ger den digitala portfolion bl.a. en form av bank full av tidigare kunskaper och moment 
som kan hänvisas till. Läraren behöver därför inte alltid repetera efter varje moment vad de tidigare 
gjort och lärt sig. De digitala portföljerna blir en idébank åt läraren inför framtida moment. 
Alla elevarbeten får läraren in digitalt och skapar då mindre chans att något arbete kommer bort. Då 
alla arbeten samlas digitalt, finns risken att läraren blir bekväm och slutar studera de fysiska verken 
vid betygsättning. Detta kan i ett längre förlopp sätta ett mervärde på det inlagda digitala, än det 
fysiska verklige, vilket kan skapa en icke kreativ miljö i estetiska utbildningar. 
Om alla ämnen använder den digitala portfolion får alla ämnen lika mycket uppmärksamhet och fokus. 
Vilka ämnen som ska vara med i den digitala portfolion kan lärare eller arbetslag välja själva, eller så 
kan huvudämnet i ett program själv använda sig av portföljen t ex Medieprogrammet (Media), eller 
Estetiska programmet (Bild). De ämnen på skolan som väljer att lägga in sitt material i den digitala 
portfolion, ger en god grund för ämnesöverskridande arbete.
Den digitala portfolion kan fungera för många olika åldrar, med viss justering innehållsmässigt.  På en 
förskola skulle barnen kunna lägga in sitt material för att se sin egen utveckling. Här kan man ta bort 
den skriftliga delen och istället fokusera på bilderna, ljudet, videon etc. beroende vad barnen jobbat 
med. Detta kan sedan fungera som ett material som barnet och läraren kan gå tillbaka till och visa på 
utvecklingen som skett. Det kan även användas för kommande uppgifter där läraren kan hänvisa till 
tidigare uppgifter barnen/eleverna gjort.  Att skapa nya mål, få en helhet av materialet barnet gjort och 
bekräfta att han/hon gjort ett bra arbete kan fungera på ungefär samma sätt för elever i olika åldrar. 
Vidare kan den digitala portfolion användas precis som för gymnasieungdomar vid samtal med 
föräldrar och byte av skola mm. På detta sätt kan den digitala portfolion fungera för såväl barn som 
ungdomar.

Att ha tillgång till elevernas portföljer medför att läraren kan få ett helhetsintryck relativt snabbt, vad 
eleven tycker om uppgifterna, hur de upplever och vad de lär sig, om eleven förstått uppgiften och vad 
som var viktigt med uppgiften. Detta gör att den digitala portfolion fungerar som en utvärdering för 
läraren själv. Läraren kan även ha bra koll på eleverna, att alla hänger med och att uppgifterna läggs in 
i tid och att ingen hamnar efter. Roger Ellmin påpekar att:

Det centrala med all bedömning och utvärdering är att den ska förbättra såväl elevens lärande 
som undervisningens kvalitet. Det handlar då om att samla information som kan ge ett så 
nyanserat och bra underlag som möjligt för att bedöma och utvärdera såväl elevens utveckling 
som kvaliteten i den undervisning han fått. Elevens portfolio är en unik spegling av elevens 
ansträngningar och resultat och därmed en god grund för lärarens samlade bedömning och 
utvärdering. 28

På så vis kan läraren se om uppgiften varit för svår eller för lätt. Läraren kan även urskilja i elevernas 
texter i deras digitala portföljer om de uppskattat undervisningsformen och det som lärts ut. Läraren 
kan utvärdera om eleverna verkade sakna något i uppgiften. Svaren syns snabbt i elevernas 
sammanfattningar, och kan följaktligen förbättras och ändras snabbare. 
Roger Ellmin menar att:
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Portfolio som utvärderingsform erbjuder möjligheter till en mer dynamisk, visuell presentation av 
elevens utveckling. Med portfolion som utvärderingsform kan man få en bredare och mer genuin 
bild av elevens lärande än vad mer gruppadministrerande, externt bedömda och normativt 
tolkande utvärderingsmetoder kan ge.29

I de digitala portföljerna kan lärare se och utvärdera elevens utveckling, då elevens alla färdiga 
moment och processer ligger tydligt och snyggt upplagt med sammanfattningar där till. Läraren kan 
följa varje elevs utveckling och se framsteg lättare och få en helhet vad eleven är för sorts person och 
hur han/hon mår.  Om det syns i den digitala portfolion att eleven inte presterat vad han/hon egentligen 
kan, får läraren fundera på om det är undervisningsformen eller tex grupparbeten som inte passar 
eleven. Läraren kan ifrågasätta och utvärdera sig själv med den digitala portfolion.

Lättare att jobba ämnesöverskridande
I mina observationer och under praktikperioder undviks ofta ämnesöverskridande arbete, då det ofta 
var för tidskrävande av lärarna att planera processen, och på så vis valdes det i många fall bort. 
Den digitala portfolion kan göra att alla lärare på skolan, oavsett ämne, kan gå in och se vad en grupp 
elever på ex. Medieprogrammet gör, och på så vis bestämma att jobba vidare med en uppgift från t ex 
media i svenskämnet. Ämnesöverskridande arbete behöver inte ske via ett möte med annan lärare. Det 
kan istället ske via de digitala portföljerna där lärarna kan få inspiration från andra ämnen och lärare, 
för att sedan genom ett möte eller via mail, kontakta läraren i fråga och berätta om idéerna hon/han fått  
kring ämnesöverskridande arbete/samarbete. Den digitala portfolion kan då skapa ett enklare 
ämnesöverskridande arbete.  

Samtal 
I skolan är eleven i centrum, så också i den digitala 
portfolion. Den kan fungera som ett redskap inför 
mentor och föräldrarsamtal där eleven kan visa sin 
utveckling och vad han/hon gjort. Då kan eleven och 
läraren med hjälp av den digitala portfolion tillsammans 
samtala om vad som kan förbättras och vad som fungera 
mycket bra. Roger Ellmin påpekar att ”En elevs portfolio 
speglar vad eleven gör i skolan. Det handlar om en plats 
där eleven samlar exempel på såväl pågående arbeten 
(process) som avslutande arbeten (produkt).” 30 När den 
digitala portfolion visas upp vid föräldarsamtal kan det 
bli känsligt för en elev med svårigheter, som kanske inte 
lagt in så mycket arbeten i sin digitala portfolio av olika 
anledningar. 

I samtal mellan elev, lärare och föräldrar kan den digitala 
portfolion fungera som ett stöd till vad eleven ska säga om 
sin utveckling. Roger Ellmin framhåller att ”Eleven 
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Den digitala portfolion fungerar som en länk 
mellan skola, föräldrar och eleven.
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introducerar sin portfolio, visar upp den, berättar och utvärderar och ett samtal förs”. 31 Då finns både 
bilder och text att ta hjälp av under samtalet för eleven när han ska formulera sig om sitt tillstånd. 
Eftersom den digitala portfolion kan göra eleven medveten om sin utveckling, om vilka problem och 
styrkor som finns, i samband med de texter och färdiga resultat som ligger i den digitala portfolion, 
kan eleven äga sitt lärande och på så vis visa att hon/han ha ansvar själv över sitt lärande och fortsatta 
utveckling. 32 Utefter detta kan en utvecklingsplan göras mellan lärare och elev till vad som kan 
förbättras, och vad eleven bör tänka på i framtiden. Föräldrar kan även känna att de begriper med mer 
vad eleven gör i skolan när de tittar i elevens digitala portfolio. Den skapar möjlighet för föräldrarna 
att stödja och vara mer involverade i sina barns utveckling än vad det ofta är på skolorna idag. 33. De 
kan hjälpa till där de ser att det behövs hjälp och uppmuntra och ge beröm till delar som är bra. Med 
den digitala portfolion kan det bli lättare för föräldrarna att:

• Visa stolthet över sitt barn och dess förbättring och utveckling eftersom de kan vara mer 
delaktiga vad de lär sig i skolan.

• Visa ett intresse för vad han/hon gör i skolan och sedan ställa frågor.
• Stödja och vara extra positiv till de områden som eleven har svårt för.
• Förstå bättre och lyssna samt ge svar på frågor som barnet kan ha. 34

Läraren kan ringa hem till elever som har svårt och behöver extra hjälp och då kan föräldrarna förstå 
bättre om de kan se samtidigt i portfolion på problemet i fråga. Föräldrarna kan också vara med och 
påverka mer till vad som ska läras ut i skolan. Märker föräldrarna att någon bit saknas, enligt deras 
tycke, kan de tala med läraren och på så vis kunna påverka vad som kan läras ut i skolan. Den digitala 
portfolion får en cirkelverkan där alla parter – läraren, eleven, föräldrarna, rektorer, andra lärare kan ta 
del och se vad eleven åstadkommit samt hur och vad läraren undervisar om under året. Den digitala 
portfolion skapar en länk mellan elev, skola och hem.

Den digitala portfolion skapar ett ansvar och medför att eleven själv måste planera tiden för att b.la 
skriva sammanfattningar till uppgifterna, och lägga in momenten digitalt i portfolion. Att ta eget 
ansvar som den digitala portfolio bl.a. innebär, kan vara svårt för de svaga eleverna att klara av. Kjell 
Ackelman skriver ”Eleverna kommer att utvecklas olika och i olika takt /---/ Vissa elever har svårt att 
ta eget ansvar. Dessa elever får vi vuxna stötta och hjälpa i planeringsarbetet.” Eftersom den digitala 
portfolion skvallrar direkt om eleven förstått uppgiften eller inte, kan man som lärare hjälpa till 
snabbare. Elever som har lite svårare för sig, kan få hjälp tidigt, och på så vis få en chans att hänga 
med övriga.

Elev byter skola
Att byta skola kan innebära en osäkerhet och rädsla för eleven. Elevens digitala portfolio blir då ett 
stöd för eleven och läraren på den nya skolan vid överlämning, då elevens tidigare uppgifter ligger 
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samlade där. Kjell Ackelman menar att ”Elev och förälder kan på ett konkret sätt visa för mottagande 
lärare vilka styrkor eleven har, men även eventuella förbättringsområden”. 35

På så vis kan läraren på den nya skolan samla material för de moment som eleven missat eller redan 
tagit del av, för att flytten ska bli så smidig som möjligt för eleven själv. Det skapar trygghet för eleven 
att känna att lärarna på den nya skolan vet ungefär hur eleven ligger både kunskapsmässigt och 
erfarenhetsmässigt. På så vis kan eleven lättare smälta in på den nya skolan. Föräldrarna kan vara mer 
lugna om de vet att den digitala portfolion hjälper till att göra flytten lite lättare för eleven men även 
för läraren på den nya skolan.

Den digitala portfolions funktion för skolan
De digitala portföljerna kan hjälpa läraren att nå de tänka kursmålen. Det blir mycket tydligt om 
kursplaner och mål uppnåtts eller aldrig används i undervisningen då elevernas digitala portföljer visar 
på vad läraren gått igenom och vad eleverna lärt sig, vilket de skrivit i sammanfattningarna till 
uppgifterna. Detta gör att till exempel att rektorn kan ha relativt bra kontroll på vilka lärare som följer 
läroplaner och kursplaner i undervisningen, vilket i sin tur kan bidra till att läraren känner sig 
överbevakad. 

Olika skolor kan dra nytta av varandras kunskaper 
och jobba mer tillsammans genom de digitala 
portföljernas innehåll.
Två olika skolor kan samarbeta och jobba med ett 
projekt tillsammans. Lärare från olika skolor kan 
studera varandras elevers digitala portfolios (precis 
som i ämnesöverskridande arbete) och få idéer av 
varandra. Man kan komma överens om ett 
samarbeta med en annan skola i olika moment. 
Exempel; En klass i skola håller på med ett projekt  
i svenskan där eleverna skriver noveller. Den andra 
skolans elever går in i och tar del av elevernas 
noveller för att sedan i bildämnet få gestalta var 
sin novell. Tillsammans kan skolorna sedan ha en 
utställning där de visar novellerna och skulpturerna som skapats i de olika momenten. 
På detta sätt kan man även jobba mer nationellt med skolor runt i världen. Eleverna kan få mycket 
inspiration från andra länders skolor och lärarna kan få idéer om nya sätt att arbeta på. 
Nackdelen kan bli att det kan ske missförstånd, då det inte är behöver vara lika lätt att kommunicera 
digitalt som verbalt. 

Färdig digital portfolio

Efter tre år på gymnasiet har eleven ett stort material med olika uppgifter med förklarande 
sammanfattningar. Det färdiga materialet i den digitala portfolion lämnas sedan in för tryck, och varje 
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elev får en inbunden bok med sig att ta 
hem och visa vad de lärt sig under 
gymnasietiden.  Läraren kan låta 
eleverna under sista vårterminen få 
utforma bokomslaget till den digitala 
portfolion till en personlig bok, som 
eleven kan känna sig tillfredsställd 
med. För att lätt kunna slå upp olika 
moment i boken kan en 
innehållsförteckning göras till 
portfolion mot slutet av skoltiden. Detta 

material kan fungera som arbetsprover 
till fortsatta studier på folkhögskolor 

och andra kurser. Att kunna ge ut en färdig inbunden bok till var och en i slutet av årskurs tre, 
förutsätter att skolan har pengar till detta eller att eleverna själva har råd att bidra med pengar till 
boken. Det bör iså fall fattas ett beslut på skolan, att för de elever som inte har råd att bidra, bör det 
finnas en plan och en ekonomi så att skolan då kan sponsra med pengar. 
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Analys och diskussion 

Fördelen med det digitala 
I en digital portfolio kan man hela tiden 
ändra utseende och information i 
innehållet. Den fungerar som en 
kameleont som Olga Dyste skriver om i 
Samspel, dialog och lärande36. En 
portfolio är tänkt att kunna ändra utseendet 
med tiden. Eleverna utvecklas, så också 
portfolion. Men det är inte lika lätt att 
ändra en fysisk portfolio i pappersform 
som en digital. Att ändra innehåll och 
utseende i ett pappersarbete och flytta runt  
bilder som man redan klistrat fast kan 
skapa problem. Jobbar man och lägger in 
det färdiga materialet digitalt, finns det möjligheter till att få en snygg portfolio utan allt för mycket 
jobb, då man kan flytta runt bilder och texter utan att något blir förstört.

Att repetera varje lektion vad en uppgift ut på, är något som är mycket vanligt för läraren i skolan. 
Under mina observationer, särskilt på högstadierna verkar eleverna bli bekväma i att veta att läraren 
kan repetera så fort de inte kommer ihåg vad t ex layout vad för något. När eleverna blir vana vid att 
läraren alltid repeterar, behöver eleverna inte själva ta ansvar och anstränga sig för att lyssna och 
förstå.  Om man inte måste ta eget ansvar att lära sig söka upp tidigare kunskaper, är det svårt att lära 
sig och få kunskaper att fastna, tycker jag mig märka. Roger Ellmin menar att ”portfolion är något som 
skapas av eleven, inte åt eleven.”37  Att skapa själv, medför en annan mening och innehåll, och eleven 
kan känna meningsfullhet i det han/hon gör. Genom att låta eleven själv uppsöka och upptäcka, skapas 
mening och lust till att lära.
Inför varje nytt moment kan läraren därför be eleverna att inför nästkommande lektionen ska de gå i 
och kika vad uppgift 2 handlade om, för nästa moment ska bygga vidare på uppgift 2.
Att jobba från den digitala portfolion och sammanfattningarna eleven själv skrivit, kan man få 
eleverna att lära sig att sammanfattningarna måste vara så pass beskrivande och utvecklade att han/hon 
förstår vad uppgiften gick ut på. Detta skonar läraren från alla repetitioner så fokus istället kan läggas 
på ny kunskap, och eleverna lär sig bli självständiga. Detta sätt att låta eleven få eget ansvar att själv 
läsa på om olika uppgifter, skapar tillit åt eleven. Läraren visar då för eleverna att han/hon tror på dem, 
att de är så pass pålitliga att de kan ta eget ansvar att själva repetera. Det nya momentet kan om det 
behövs börja med att eleverna får berätta vad uppgift 2 handlade om, istället för att läraren ska 
repetera. Självklart ska eleverna känna att de får fråga läraren om olika uppgifter, men lite press att 
själv ta reda på saker och ting skapar motivation och lust till att lära. 
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Tid, perspektiv och insikt 
Saknas förståelsen för läroprocessen, försvinner motivationen och lusten till att lära glöms lätt bort. 
Douglas Newton som tidigare forskat kring förståelsens natur, menar att ”Förståelse kan inte överföras 
utan måste byggas upp av den som lär sig”. 38 Det är en process från att tillgodogöra sig information 
om ett ämne, till att genom insikt få förståelse hur ting relaterar till varandra (i denna information), och 
hur denna kunskap kan praktiseras som en färdighet. En tentamen kan i detta sken ses som ett bevis på 
tillgodogjord information och kunskap, men den digitala portfolion understryker också den praktiska 
färdigheten. Därför behöver undervisningen vara så anpassad att det hinns med att nå och bygga upp 
förståelsen för momentet i fråga. ”Som mål betraktat är förståelsen mödan värd, eftersom den kan 
förvandla en kaotisk mental värld till ett mer förutsebart och tillfredsställande tillstånd.” 39 Detta är 
ett faktum som jag tror alla känner igen sig i. Lyckan av att förstå kan skapa så många nya 
infallsvinklar och idéer. 

Att känna att skolan är meningsfull är grundstenen till att vilja förstå och känna motivation till det man 
gör. Ference Marton talar om förståelsen, och att förståelsen är huvudstenen till att kunskap ska 
utvecklas.40 Att i sin digitala portfolio kunna konkret se att man gjort något, som läraren arbetar vidare 
med, skapar meningsfullhet och kan stärka eleven och dess motivation för skolan, vilket främjar 
elevens utveckling och lärlust. Att kunna spara sitt färdiga material digitalt, gör att eleven alltid kan gå 
tillbaka och se hur till exempel. akvarellandskapet såg ut i sitt rätta fina skick, och inte kanske trasig, 
liggande i en sluten mapp.

I dagens informationssamhälle får eleverna information överallt; hemma, på väg till skolan, i skolan 
och på fritiden. Detta tror jag gör att många elever har svårt att koncentrera sig och ta till sig och förstå 
den information vi lärare vill ge i skolan. Douglas Newton framhåller att ”om man förstår har man 
också lättare att lära sig mer, komma ihåg saker man lärt sig och ge flexibla och lämpliga svar särskilt 
i nya situationer”. 41 Genom att skapa färdighet hos eleverna kan elevens kunskaper läggas på ett mer 
långsiktigt och på så vis ge ett mer meningsfullt lärande.
Med den digitala portfolion kan nya vägar öppnas och varje elev kan se vad hon/han utfört på ett 
enkelt sätt. Med resultaten samlade i en helhet kan nya mål sättas för vad som kanske kan behövs 
läggas mer energi på i framtiden. Eleven lär på så vis känna sig själv och lär sig reflektera över sin 
egen utveckling. 
Genom den digitala portfolion synliggörs elevens utveckling för eleven själv. ”Förståelse styrs också 
av ett barns utveckling” menar Douglas Newton.42 Eleven får med den digitala portfolion status och 
vuxenvärldens ansvar kommer in i och med att eleven får ta kommandot.43 När eleven tittar i sin 
portfolio kan hon/han snabbt se vad som gick bra, och vad som gick mindre bra. Douglas Newton 
refererar till Woltres ståndpunkt:
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Att veta när man har misslyckats och vad man kan göra åt det borde rimligen vara värdefullt. Att 
uppmuntra och ge eleven förmåga att ta ansvar för sitt lärande kan vara givande, och användning 
av själreglerande strategier är ofta förknippat med bättre resultat (Woltres, 1998).44

En presentation efter varje moment som är avslutat, kan göra att eleven blir sporrad och får nya idéer 
från varandra att utvecklas och kunna presentera relevant och bra material som är intressant att se på. 
Det kräver dock tid, att komma in i arbetssättet att presentera inför varandra sina arbeten. För vissa 
kan detta säkerligen kännas svårt och utelämnande. 

Eftersom processen också dokumenteras och beskrivs i text, tränas eleven på att själv kunna kritiskt 
granska sig själv. Roger Ellmin anser att ”Portfolio är ett sätt att arbeta som ger eleven möjlighet att på 
ett tydligt sätt värdera sitt eget arbete och i förlängningen sitt eget lärande.”45 Eleven kan se målen 
som fanns dels i PM:et som läraren gett ut om uppgiften, men även de mål som eleven själv tänkt för 
sig själv, och hur de har uppfyllts. I och med dokumentationen av själva processen kan eleven själv 
märka efter viss träning, att processen kan vara nog så intressant som själva resultatet. Lärarens roll 
kan således fokusera mer på att sporra och ge beröm samt vägleda istället för att bedöma och betona 
elevens brister, då eleven själv ser dem.46 Detta gör att eleven mer kan se läraren som en tillgång än 
som en person som ska döma och kritiskt granska. När eleven lägger in sitt färdiga material är det 
viktigt att läraren också får se t ex den fysiska oljemålningen i sin rätta form, då alla arbeten inte får 
sin rätta karaktär digitalt.

Att reflektera över sin egen utveckling, skapa nya mål och på så vis ny kunskap, liknar Vygotskijs sätt 
att tänka kring barnets närmaste utvecklingszon. 47 Om man hela tiden sätter upp nya mål för sig själv, 
som sträcker sig lite längre bort än den zonen man befinner sig i just nu, utvecklas man hela tiden och 
kan då ta emot ny och svårare kunskap. Detta kan ske lättare med den digitala portfolion då eleven ser 
sin utveckling. Ackelman skriver ”Genom reflektion och dokumentation kan man förbättra sin sociala 
kompetens.” 48

Den digitala portfolion skapar möjligheter till  att lära sig:

• Se sin egen utveckling.
• Skapa egna och nya/fortsatta mål.
• Se på kunskaper de lärt sig.
• Ta eget ansvar för sitt lärande.
• Få en helhet av det som de lärt sig.
• Reflektera och lära känna sig själv. 
• Bekräftar att han/hon duger och gjort ett bra arbete.49
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Fördelen med den digitala portfoliotekniken blir således att allt eleven gör samlas och bildar en 
kunskapsbank byggd av reflektion. Den eventuella utsmyckningen av portfolion kan ske under olika 
moment och lektioner, då poängen med den digitala portfolion är att eleven inte ska känna att 
portfolion bli en börda  - utan till nytta.

Att kunna visa enkelt för samhället, politiker, andra skolor mm vad skolan gör är viktigt, och kan bidra 
till många saker, bland annat att fler kan bli delaktiga i skolan, då de ser vad och hur saker sker 
innanför skolans väggar. Detta kan bland annat visas via elevernas digitala portföljer vilket kan ge 
både bra reklam men även ett bra rykte åt skolan. Att publicera vad eleverna gör på skolan i den lokala 
tidningen, kan skapa intresse hos elever som funderar på vilken skola han/hon ska söka. Det kan även 
ge andra personer, gamla som unga utanför lärosätet, en inblick i skolans värld. Att trycka affischer, 
inbjudningar, reklam och liknande med elevers arbeten är inte lika jobbigt och tidskrävande om det 
redan finns inlagt färdigt material i den digitala portfolion. Det kan således bli lättare för skolan att 
synas.

Elevernas digitala portföljer kan fungera som utställningsmaterial när skolan har “öppet hus”. Det kan 
då visas från en projektor mot en vägg, så ungdomar som funderar på att söka till skolan kan se hur 
skolan lägger upp undervisningen och vad de får lära sig. Skolan kan då ge ett ärligt intryck eftersom 
alla elever skrivit själva vad de tyckte de lärde sig och vad som var roligt och intressant i sina 
sammanfattningar, vilket andra kan ta del av ifall de visas på ett ”öppethus”. (Självklart måste man ha 
elevernas tillåtelse att visa deras digitala portföljer i det fallet).

Den digitala portfolions tillgänglighet
Det kan bestämmas vilka som ska kunna se varandras portföljer. Elevens digitala portfolio kan vara 
utlagt på ett intranät som bara skolan kan nå, av etiska skäl. Det är en tillgång att som elev kunna ta 
del av varandras portföljer och kunskaper som där visas. Har eleverna ett samarbete med en annan 
skola kan eleverna under en tid ha tillgång till vissa delar av andra elevers portföljer, och vise versa. 
Att låta eleverna titta i varandras portföljer kan skapa inspiration och idéer. Av olika skäl kan det 
finnas elever som inte vill visa sin digitala portfolio. Detta bör då självkart beaktas, så att alla känner 
sig bekväma i skolan.  Vilka som kommer att kunna se vilkas portföljer, programmeras in av t ex 
datateknikerna på skolan. Finns det ett samarbete med en annan skola måste en överenskommelse ske, 
där eleverna får godkänna att en annan skola/lärare/elever får gå in och titta i de digitala portföljerna.  
Lärare kan gå in i elevernas digitala portföljer och se hur eleverna ligger i tiden och om materialet som 
ska vara inlagt ligger inne och så vidare Läraren kan även se hur eleven uppfattat uppgiften i 
sammanfattningen. Här kan läraren enkelt se om uppgiftens upplägg måste förbättras för ett bättre 
resultat till nästa gång. Många kanske skriver att de inte helt förstod uppgiften. Då kan läraren snabbt 
åtgärda problemen.  

Varje digital portfolio blir unik
Att låta eleven få känna sig viktig är byggstenen till utveckling. Alla utvecklas i olika takt och kommer 
till skolan med olika bakgrund och erfarenheter. Det finns säkert olika individer som den digitala 
portfoliotekniken passar mindre bra för, som inte klarar av det självständiga arbete som det faktiskt 
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blir. För dem får man hitta andra passande lösningar. Vygotskij talar om hur alla människor är unika,50 
vilket är så intressant och som gör att varje elevs portfolio blir unik i sitt innehåll. Alla utför 
uppgifterna på olika sätt och ingen kommer någonsin att ha samma innehåll trots att momentet och 
uppgiften är lika för eleverna. Detta gör att det blir intressant att följa varandras portfolio, elev och 
elev, självklart även för läraren och föräldrarna. Att träna på att titta i varandras portfolio med dess 
innehåll och på så vis hjälpa varandra att komma vidare, är viktigt och skapar förståelse. De får då 
träna på att se ur varandras perspektiv som pedagogen George Herbert Mead talar om.51 Det är viktigt 
att eleverna förstår att vad man har i bagaget, vad man varit med om, och vilka erfarenheter man har, 
påverkar en som person. Har en elev svårt i skolan, är blyg, osäker eller har dåligt självförtroende och 
är högmäld, finns det ofta något i ens bakgrund som kan vara anledningen till att man beter sig på det 
sättet. Låter man som lärare i olika moment eleverna fokusera på att titta i varandras portfolios och 
hjälpa varandra och ge beröm, kan man skapa en etisk atmosfär där de kan lära sig att se varandras 
olikheter och likheter, och genom det lära sig att inte döma varandra.

Idag finns det många elever som har som hobby att jobba med datorer på olika vis. Det gör att det kan 
bli en klar skillnad i en elev som jobbar mycket hemma med datorer, medan en annan elev som bara 
jobbar med datorer i skolan. Det kan även hända att alla inte har en dator hemma.  Eftersom den 
digitala portfolion är i klar i sitt gränssnitt för att lägga in material och text, gör att alla elever ligger på 
samma plan. Den digitala portfolion ska inte innebära något jobb för eleven som t ex en webbsida 
skulle innebära. Det ska inte läggas fokus på den tekniska biten som sådan, utan vad innehållet blir 
som eleven lägger in - en kunskapsbank.

En av den vanliga portfolioteknikens alla delar är att stärka 
elevens självförtroende, 52 vilket även den digitala portfolion gör. 
I takt med att elevens digitala portfolio växer, växer också eleven 
själv. 
Maria Svenler har tillsammans med kollegan Gunilla Nordstrand 
och IT-pedagogen Katarina Öhman dragit igång ett projekt på 
Fröafallsskolan, där en lågstadieklass jobbar med en digital 
portfolio.  De anser att formatet den digitala portfolion har, gör 
det spännande, intressant och lätt för alla att nå framsteg. Maria 
Svenler menar även att: ”Det är de lite svagare eleverna som blir 
de stora vinnarna”. De trycker inte ner sig själva utan tvingas inse 
att de faktiskt blir bättre, vilket naturligtvis peppar dem”. 53

Att ständigt se en utveckling hos sig själv genom att som elev 
bläddra genom tidigare uppgifter i den digitala portfolion, bygger upp ens självkänsla trots att eleven 
möjligen inte är så stark i ämnet i fråga. Läraren kan se framstegen som gjorts sen förra momentet och 
på så vis ge beröm och konstruktiv kritik på vad som kan göras bättre. 
Roger Ellmin menar att:
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Portfolio uppmuntrar elevens aktiva deltagande och inbjuder eleverna att tillämpa befintliga 
kunskaper och generaliseringar till nya problem och situationer; att tänka kreativt, att nå 
färdigheter i att använda material. Portfolio hjälper eleverna att utveckla realistiska 
självvärderingsfärdigheter. 54

Har man inte ett starkt självförtroende och känner sin brist i ämnet, kan man med den digitala 
portfolion se sina egna framsteg mycket lättare än om eleven lägger ner det färdiga materialet i en 
sluten portfolio eller kartong. På så vis kan den digitala portfolion hjälpa till att stärka elevens 
självförtroende lättare. Lärare och föräldrar kan också med hjälp av den digitala portfolion uppmuntra 
och se utveckling hos eleven, vilket gör att eleven blir synlig och kan stärka sin självkänsla.  

I redovisningen tränas eleven till att visa upp sitt egna material på storbild och via den digitala 
portfolion blir redovisningen mer en presentation och framträdande än en vanlig redovisning. Det blir 
då en träning på hur kommande projekt i framtiden kan presenteras på ett proffsigt sätt. Detta kan för 
eleven kännas jobbigt i början. Men eftersom alla elever gör på samma sätt kan eleven 
förhoppningsvis vänja sig och till slut lära sig på att presentera på detta sätt. De finns alltid elever som 
tycker redovisningar är jättejobbigt. För dem som tycker att det är så pass jobbigt att de hellre skolkar 
från lektionen än presenterar i helklass med storbild, får självklart andra lösningar på 
redovisningsform träda in. 
Vi lärare har ett stort ansvar att ge beröm och visa på delar som eleven måste jobba mer med, för att 
eleven ska utvecklas vidare. I redovisningar kan det vara särskilt känsligt att ge för mycket negativ 
kritik. Eftersom den digitala portfolion gör att eleven efter en tid av träning av självkritik kommer att 
kunna granska och reflektera sig själv, arbetsgången och resultatet, får läraren mer rollen att vägleda 
än att trycka på delar som är mindre bra. Läraren kan då under redovisningen och arbetets gång mer 
fokusera på att berömma och lyfta fram delar som är extra bra. 

Att redovisa digitalt via videokanon gör även att alla kan se tydligt när eleven redovisar, vilket ofta 
kan var ett problem idag. Har eleven gjort en logga som är 5X7 cm i grafisk formgivning, är det svårt 
att för alla se. Ofta får alla trängas runt den som redovisar och kan man inte se ordentligt, är det inte 
lika roligt att som elev och lärare att hänga med under redovisningar. Kan alla istället ta del av 
redovisningen digitalt via projektor kan kunskap och förståelse lättare äga rum och nya idéer kan 
skapas.
När ett läsår är slut har eleven en digital portfolio med full av olika uppgifter och processer. Läsåret 
kan knyts ihop och bilda ett avslut då eleven kan redovisa sin utveckling som skett under läsåret 
genom sin digitala portfolio. 55 Slutredovisningen kan ske på olika sätt. Ett sätt skulle kunna vara att 
eleverna får redovisa i klassen eller för de tidigare årskullarna, t ex årskurs två redovisar för ettorna. 
Detta kan då ske med projektor så att alla kan se tydligt och väl. Det gör att eleverna kan få en inblick 
i vad som komma skall och vad de ska få ta del av det kommande året. Det är även en bra övning att få 
presentera inför en ny grupp vad man gjort. Om man ska presentera för en annan årskull måste detta 
självklart kännas in, så att alla känner sig trygga i situationen. Annars kan detta moment bli något som 
alla elever bävar för under hela året.

Den digitala portfolion är också ett medel att kunna söka sig vidare till olika högskolor och 
folkhögskolor. Det kan även vara ett sätt att öva sig på att göra kommande portföljer. 
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Nya ämnen kan skapas
Världen förändras hela tiden, så också skolan. I takt med att samhällena utvecklas och förändras, kan 
nya ämnen komma att behövas. En av den digitala portfolions starka sidor är att den inte kan ljuga i 
den bemärkelsen att eleverna skriver vad de tycker om uppgifterna och man får ganska snabbt en klar 
bild ifall någon undervisningsform är bättre eller sämre än andra. Elevernas arbeten som läggs in kan 
tala för om eleverna tyckt uppgifterna funkat bra och varit roliga, eller mindre bra. Det kan bli ett 
problem om eleverna är oseriösa och inte skriver vad de tycker.   
I takt med samhällets utveckling och utvecklingen i skolan, kan det synas i de digitala portföljerna om 
nya ämnen kan behöva planeras och skapas. För att ta ett exempel skulle det kunna handla man börjar 
märka att allt fler elever skriver om att de saknar vissa delar t ex hur konst synliggörs i olika digitala 
och mediala delar. Då kanske det är dags att införa ett nytt ämne där man fokuserar på hur konst görs 
och syns i tex flash, video, animation mm. Nya ämnen kan således uppkomma då man hela tiden i den 
digitala portfolion kan se hur eleverna känner för ämnen, vad de skulle vilja ha lärt sig mer av och vad 
de saknar.

Etiska aspekter 
Det man märker i observationerna är att elever jämför sig med andra. Ibland kan det vara till fördel, 
men allt för ofta kan det skapa problem. Den digitala portfolion gör att lärare kan börja jämföra sig 
med andra lärare, vad eleverna tycker och känner för deras ämnen, innehåll och som person. Detta 
skulle kunna skapa etiska problem i skolan. När eleverna lagt in sitt material och summerade texter i 
olika moment, kan det bli tydligt vilka lärare som utformat uppgifter mer eller mindre avancerat. Det 
kan bli känsligt om två lärare i bild får helt olika svar från eleverna hur de uppfattade uppgiften och 
vad de lärt sig. Alla elever uppfattar och lär sig på olika vis, det får man inte glömma bort, men skriver 
en hel klass att de inte tyckte uppgiften gav särskilt mycket, kan det bli känsligt om man jobbar två 
bildlärare på skolan. Vi lärare har ett ansvar att lära ut, och känner majoriteten av eleverna i klassen att 
de inte fått ut något av en uppgift, måste man lära sig att kunna ta det, och istället fråga sig själv om 
vad som gick fel. Man måste också ha i åtanke att även lärare är känsliga individer, som kan bli ledsna 
om jämförelser äger rum, vilket kan bli oundvikligt med de digitala portföljerna. 

Rektorer kan gå in och se hur eleverna uppfattar lärarens lektioner och innehåll, vilket kan vara till 
både för- och nackdel för läraren. Fördelen ligger i att läraren kan få lite press på sig till att hänga med 
och utforma relevanta uppgifter som ligger i tiden. Rektorn kan även få en inblick och förstå att 
läraren jobbar stenhårt och behöver uppmuntran och kanske mer schemalagd tid eller liknande. Roger 
Ellmin menar att:

Skolledarna kan genom att ta del av elevernas portfolior (lärare kan visa och berätta, eleverna 
kan visa upp och berätta, rektorn kan intervjua eller själv gå igenom ett antal portfolior) få en 
övergripande bild av hur undervisningen fungerar och vad och hur eleverna lär. 56

Elevernas sammanfattningar berättar en hel del om lärarens upplägg, vad de lärt sig och om eleverna 
tyckte det var roligt och intressant att utföra momentet. Det kan då bli till en nackdel att rektorn kan gå 
in i portföljerna och se vad läraren lär ut, då vissa lärare kan uppfatta det som att rektorn alltid har koll 
på dig, och följer alla steg du gör. 
Rektorn och kan även ha bättre kontroll på vilka klasser som är mer problematiska, om det syns i de 
digitala portföljerna, (vilket det inte behöver göra, och vise versa). 
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Negativa aspekter på den digitala portfolion
När en skola bestämmer sig att börja jobba med den digital portfoliopedagogik, kan det ta lång tid 
innan eleverna och läraren kommer in i arbetsgången.  Det negativa med den digitala portfolion är 
även att det ta kan ta mycket tid från lektionen att lägga in färdigt material och process digitalt, innan 
eleverna och lärarna lärt sig systemet bra. Det handlar om att efter varje färdigt moment skanna och 
fota de färdiga produkterna för att sedan lägga in i sin digitala portfölj. De sammanfattande texterna 
kan också ta lite tid att skriva, innan eleverna kommer in i det hela.

Den digitala portfolion gör det lättare att jobba ämnesöverskridande, med andra skolor i Sverige och 
ute i världen, då man inte alltid måste träffa lärarna för att jobba mot deras ämnen. Det negativa med 
lättheten för lärarna att bara kunna gå ut och titta vad eleverna gjort i deras digitala portfolio i olika 
ämnen med olika lärare, är att den personliga kontakten med andra lärare lätt försvinner. Kontakten 
med andra lärare är viktig för att känna trivsel, få stöd och kamratskap i skolan som lärare. 

De ämnen som bestämmer sig för att jobba med den digitala portfolion kan bli mer synliga både för 
eleven och för lärarna, men även för själva skolan. Vissa ämnen och lärare som kan ha svårighet att 
jobba mot den digitala portfolion av olika anledningar, kan för eleven kännas mindre viktiga än de 
andra, då fokus hamnar mer på de andra ämnena. 

Då den digitala portfolion kan fungera som en utvärdering med elevernas inlagda texter, kan det 
komma fram ganska snabbt för både läraren själv, föräldrarna, eleverna och rektorn om uppgifterna 
och undervisningen är tillräckligt planerad och genomtänkt för eleverna. Detta kan verka stressande 
för läraren, som möjligen kan känna sig överbevakad.
Här kan det komma fram om läraren varit otydlig, uttryckt sig fel eller helt enkelt lagt fokus på sådant 
som eleverna har svårt att identifiera sig med och förstå. Det kan handla om att läraren jobbar med för 
gammalt material som eleverna tycker är ålderdomligt och inaktuellt och då kan bli svårt för eleverna 
att ta till sig. 

När en elev skannar in till exempel. en oljemålning till sin digitala portfolio, kan den digitala bilden ta 
över värdet av en fysisk oljemålning. Om inte läraren är tydlig med att tala om värdet av en fysisk 
oljemålning, blir den digitala portfolion mer negativ än positiv. Därför är det mycket viktigt att läraren 
inte glömmer att prata om portfolions syfte, som samlarmapp.
För att den digitala portfoliotekniken ska fungera smidigt och utan problem och för att eleverna inte 
ska behöva vänta på varandra allt för länge för att kunna lägga in material digitalt, måste det minst 
finnas ett par stycken digitalkameror, datorer och skannrar i varje klassrum. Detta behöver inte vara ett  
ekonomiskt problem för en relativt stor skola. Men för en mindre ort eller by kan detta innebära större 
ekonomiskt problem för skolan. Det kan i och med detta bli en klassfråga skolorna mellan om de har 
råd att jobba med den digitala portfoliotekniken eller inte. Det skulle då kunna hända att ungdomar 
som idag ofta är så pass tekniskt duktiga och intresserade, väljer att söka sig till de skolor som har mer 
tekniska resurser, och på så vis bildas ett bortfall av elever på de mindre skolorna. 

Att låta eleverna få en inbunden bok medför en kostnad för skolan, vilket gör att för att detta ska 
kunna fungera, få skolan satsa och möjligen avstå från annat för att kunna ha råd med detta. Möjligen 
kan en viss summa samlas in från eleverna för att få sin digitala portfolio inbunden, men det medför 
genast problem, då alla elever inte har råd att lägga ut pengar. Hur man löser det kostnadsmässigt med 
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att låta eleverna få sin digitala portfolio inbunden, är ett problem skolan får lösa på ett eller annat sätt. 
En lösning skulle kunna vara att få sin digitala portfolio bränd på en dvd. 
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Slutsats
Att i en processen kunna förstå och tillägna sig kunskap på ett lustfyllt sätt, anser jag är meningen med 
skolan. Den digitala portfolion är ett sätt att nå dit. 
Att komma igång med en digital portfoliopedagogik, kan inte ske under en natt, utan behöver arbetas 
in och omarbetas många gånger, innan det kan passa en skolas arbetssätt. Kanske kan skolan börja 
med digital portfolioteknik i programmet PowerPoint som de flesta skolorna har om de har 
Officepaketet i datorerna. I PowerPoint kan eleven lägga in bilder och skriva en textruta därtill. 
Svårigheten kan vara att i PowerPoint finns ingen färdig mall för eleven att lägga in sitt material, 
vilket kan leda till att eleverna kan få väldigt olika utseende på sina digitala portfolios beroende på hur 
van datoranvändare eleven är. Men det kan vara en början att jobba i PowerPoint som sedan kan  bytas 
ut mot ett program som är utvecklat för just portfolioanvändning. 

Genom det sätt som undervisning kan läggas upp med den digitala portfolion, kan eleven få en helhet 
av olika kunskaper i olika ämnen, och på ett lättare sätt få insikt till hur ting relaterar till varandra. 
Detta kan skapa förståelse, färdighet och glädje av att se att allt hänger ihop. Läroprocessen i skolan 
kan bli mer meningsfull där lust och motivation till att utvecklas kan ta sin början. Att låta eleven se 
värdet av varje moment, genom att få utsatt tid till att begrunda kunskapen innan nästa moment börjar, 
kan skapa lust till att fortsätta söka. 

Att som lärare kunna läsa vad och hur eleverna uppfattade en uppgift i den digitala portfolion, skapar 
möjlighet för läraren att förbättra olika uppgifter snabbt. På så vis får alltid läraren respons och blir 
alltid sedd, vilket kan vara positivt och negativt. Den digitala portfolion kan hjälpa skolan att får ett 
ansikte utåt och rektorn kan gå in och titta vad alla olika klasser gör i olika ämnen. Den digitala 
portfolion skapar nya grenar åt alla parter på skolan. 
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2. Eleven fotar och dokumenterar sin skål med digitalkamera.
3. Eleven lägger in bilden på skålen i datorn från digitalkameran.
4. Elevens  digitala portfolios gränssnitt, med bilden på skålen och en förklarande 
text där till om hur hon gått tillväga.
5. Eleven jobbar i den digitala portfolion
6. Eleven kan lätt se sin utveckling när han/hon ser vad gjorts i olika ämnen under årets gång,
vad som gick bättre och sämre.
7. Den digitala portfolion fungerar som en kameljont, och byter ofta skepnad beroende på vad
som läggs in och hur uppgifterna ser ut.
8. Den digitala portfolion bildar en länk mellan skola, föräldrar och eleven där alla parter 
kan utnyttja den portfolion för elevens utveckling.
9. Det kan bli lättare att jobba nationellt när eleverna enkelt kan få se varandras arbeten över nätet.
10. En färdig digital portfolios inbunden och fylld av olika uppgifter och förklaringar. 
11. Alla kan känna sig unika när man jobbar med den dititala profolion, då alla har en egen 
digital portfolio med dess innehåll.

Bilderna 1-11 samt bilaga 1. är illustrerade av Karolin Blondell 
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Bilaga. 1 
Exempel på hur en digital portfolio kan se ut.
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