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Abstract 
 
Syftet med denna studie är att med en kvalitativ ansats undersöka hur portfolio som 
pedagogiskt verktyg för inlärning, bedömning och examination i ämnet matematik på 
gymnasienivå uppfattas av en grupp vuxenstuderande. Studien syftar till att belysa på vilka 
sätt de studerande erfar att arbetet med portfolio påverkat deras lärande i matematik samt 
vilka effekter portfolio som pedagogiskt verktyg haft för bedömning och examination i ämnet. 
Studien har genomförts i en studerandegrupp som inom högskolan läste kurserna C och D i 
matematik på gymnasienivå under läsåret 2004-2005 och där kursens uppläggning och 
genomförande baserades på portfolio som pedagogiskt verktyg. Den empiriska 
datainsamlingen har skett genom insamling av de studerandes skriftliga erfarenheter och 
reflektioner formulerade i brev samt genom fokusgruppintervjuer. Resultaten pekar på att de 
studerandes attityder till ämnet matematik förändrats i positiv riktning vilket medfört att deras 
kunskaper i och förståelse av ämnet fördjupats. Det framgår också att de studerande upplever 
lägre grad av stress vid examination än vid traditionella skriftliga prov med uppgifter, 
lösningar och svar. Resultaten tolkas ur ett sociokulturellt perspektiv, där verktyget portfolio, 
systematiska skriftliga reflektioner samt interaktion med andra studerande och lärare, främjat 
lärandet och förändrat attityderna till ämnet matematik. 
 
 
Sökord: portfolio, matematik, lärande, bedömning, examination, fokusgruppintervju 
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Inledning 
 
Lärandet är beroende av många olika faktorer och människor lär sig på många 
olika sätt. En bra lärandemiljö, framhåller Erik de Corte (2000), utmärks av en 
god balans mellan olika arbetssätt, elevens eget kunskapssökande och en god 
undervisning. Lärandet är också beroende av hur och på vad man blir bedömd 
betonar Peter Nyström och Torulf Palm (2001). De menar att allt lärande i 
utbildningssammanhang är starkt kopplat till examination och att de 
bedömningssituationer som läraren väljer signalerar till eleverna vad som är 
viktigt att lära. Nyström och Palm pekar vidare på att inlärningsprocessen 
påverkas mera av bedömningens utformning än av undervisningens faktiska 
uppläggning. 
 
I olika undervisningssammanhang har under de senaste åren portfolio setts som ett 
pedagogiskt verktyg/arbetssätt för att stimulera både lärande och bedömning. 
Inom utbildningsväsendet har portfolio uppmärksammats som ett pedagogiskt 
verktyg och portfolio används också inom andra områden som vård, medicin, 
språk och konstnärliga ämnen (Fern; 2004; Amin; 2005; af Petersen; 2002; 
Lindström; 1999). 
 
För att lyfta fram olika sidor av elevernas kunskaper i matematik är det angeläget, 
menar Skolverket (2003; 2005a), att utforma fler och vidare former för 
utvärdering. Portfolio betraktas här som en alternativ form för att utvärdera 
elevers kunskaper. Utgångspunkten i portfoliometodiken är att varje elev ska 
kunna utvecklas, ta ansvar för sitt eget lärande och lära sig av sina erfarenheter. 
Portfolio har två användningsområden, dels som en undervisningsstrategi dels 
som ett utvärderingsinstrument (Lindström, 1997). 
 
Modellen går ut på att eleven samlar olika arbeten i sin portfolio (portfölj) som 
visar elevens kunskaper och framsteg. Lars Lindström (1997) betonar att portfolio 
handlar om ett förhållningssätt och att det därför ska finnas ett samband mellan 
lärarens sätt att undervisa och elevens portfolio. 
 
I den nationella kvalitetsgranskningen av matematik, Lusten att lära, som 
genomförts av Skolverket (2003) pekar man på att i bedömning av matematik är 
det så gott som enbart skriftliga prov som gäller. Att den uttalade provkulturen 
inom matematikundervisningen, både till form och innehåll, har stor inverkan på 
elevernas syn på kunskap och lärande tycks enligt ett flertal forskare vara 
uppenbar (Black och Wiliams, 1998; Gipps, 1999).  
 
För att få en uppfattning om hur vanlig portfolio är har jag gjort en 
litteratursökning i databasen Academic search elite som innehåller ett stort antal 
vetenskapliga pedagogiska tidskrifter. Sökningen genomfördes i oktober 2005 och 
omfattade samtliga tidskrifter mellan år 1990-2005. En sökning baserad på 
sökorden portfolio assessment gav 206 träffar där sökorden fanns antingen i titel 
eller abstract. Ytterligare en sökning på sökorden portfolio assessment och 
mathematics gav sex träffar. 
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Vid Umeå universitet används portfolio i undervisning och som bedömnings och 
examinationsform i matematik vid det för högskolestudier förberedande 
studieprogrammet tekniskt/naturvetenskapligt basår. Höstterminen 2004 
genomförde jag en studie i den nämnda basårsgruppen. Undersökningen 
genomfördes utifrån studenternas egna beskrivningar och reflektioner över hur 
portfolio påverkade deras attityder till matematik och hur portfolion som verktyg 
påverkade deras kunskapsutveckling (Rådeström, 2004). Undersökningen visade i 
huvudsak att studenternas attityder till matematik förändrats i positiv riktning. Det 
som inte framkom i den undersökningen var hur portfolio inverkade på 
studenternas inlärningsprocess. 
 
 
 

Syfte och frågeställningar 
 
I denna studie är mitt syfte att utforska vuxenstuderandes upplevelser av vilka 
effekter lärande och undervisning i matematik med portfolio som pedagogiskt 
verktyg inom studieprogrammet tekniskt/naturvetenskapligt basår, har för 
bedömning av de studerandes kunskaper och lärandeprocesser.  
 
De två forskningsfrågor som ställs är följande:  
På vilka sätt tycker studenterna att arbetet med portfolio påverkat lärandet i 
matematik? 
 
På vilka sätt tycker studenterna att arbetet med portfolio påverkat bedömning och 
examination i matematik? 
 
 
 

Teoretiska utgångspunkter 
 
Här redogör jag inledningsvis för de sociokulturella perspektiv på kunskap och 
lärande som ligger till grund för mitt arbete med portfolio och därefter för olika 
teorier kring bedömning. Avsnittet om bedömning handlar dels om bedömning 
och examination i allmänhet och dels om bedömning i matematik.  
 

Sociokulturella perspektiv på lärande och undervisning  
 
I den sociokulturella forskningstraditionen med Lev Vygotskij (1896-1934) som 
förgrundsgestalt är den sociala omgivningen, den gemenskap som barnet är en del 
av, själva utgångspunkten för lärandet (Sutter, 1977). Vygotskijs utvecklingsteori 
handlar både om undervisning och om utveckling. Vygotskij ser lärandet som en 
aktiv process som måste vara meningsskapande. Han betraktar tänkandet som 
socialt och kulturellt förankrat och menar att språket har stor betydelse för 
lärandet, då det formar vårt tänkande och skapar våra bilder. Utan social 
kommunikation sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande. Viktiga 
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begrepp i Vygotskijs utvecklingsteori är aktuell och närmaste utvecklingszon. I 
den aktuella utvecklingszonen kan barnet lösa uppgifter självständigt med hjälp av 
sina befintliga kunskaper. Inlärning sker enligt Vygotskij i den närmaste 
utvecklingszonen där barnet genom socialt förmedlad kunskap, dvs. genom stöd 
och hjälp från vuxna eller kamrater, utvecklar sin kunskap. Vygotskij betonar att 
barnets mentala utveckling kan/ska förstås som ett samspel med den sociala 
omgivningen där lärande är beroende av situationen och den hjälp man har av 
olika artefakter eller verktyg. 
 
Olga Dysthe (2003) betonar att det inte finns en sociokulturell inlärningsteori utan 
flera inriktningar inom den sociokulturella traditionen. Med utgångspunkt från 
Vygotskij menar hon att lärande sker bäst genom samspel och kommunikation 
mellan elever och att kunskap konstrueras i ett socialt sammanhang och inte 
genom individuella processer. Liksom Vygotskij betonar hon vikten av språk och 
kommunikation mellan individer. Därför får inte minst skrivandet stor betydelse i 
ett kommunikativt perspektiv på undervisning och lärande. Dysthe (2003) nämner 
sex centrala aspekter av sociokulturella perspektiv. Den första aspekten är 
begreppet mediering. Mediering antyder att individen inte står i direkt kontakt 
med omvärlden. Mänskliga aktiviteter, handlingar och tankearbete medieras av 
verktyg. Detta innebär att lärandet underlättas av olika redskap, stöttor eller 
artefakter. Det viktigaste medierande redskapet för människan är språk och 
kommunikation. Den andra aspekten är att lärande är situerat. Lärande sker alltid 
i ett sammanhang och är en integrerad del av den sociala kontexten. Den tredje 
aspekten handlar om att lärandet är distribuerat. Lärandet omfattas inte bara av 
individen själv utan kunskaper delas av individer i en grupp. Gruppens förmåga 
att distribuera lärandet genom att ta tillvara varandras kunskaper och erfarenheter 
är betydelsefull för utvecklingen av ny kunskap. Den fjärde aspekten att lärande i 
huvudsak är socialt betingat hör nära samman med det distribuerande lärandet. 
Dysthe menar att det är interaktionen med andra i lärandemiljön som är grunden 
för vad och hur individen lär sig. Den femte aspekten är praxisgemenskap som är 
ett nyckelbegrepp inom sociokulturell teori. Vi lär oss genom att delta i en 
verksamhet som handlande individer tillsammans med andra. Det individuella 
lärandet innebär att delta i och bidra till en praxisgemenskap där individerna har 
olika kunskaper och erfarenheter. Den sjätte aspekten betonar vikten av språk och 
kommunikation mellan individer, språket är grundläggande i läroprocesserna. 
 
I ett sociokulturellt perspektiv är de sociala, historiska och kulturella kontexterna 
betydelsefulla betonar också Roger Säljö (2000). Han menar att kunskaper finns i 
olika språkliga sammanhang där kunskapen får specifik mening och betydelse, 
lärandet ses som något långt över vad hjärnan ensam kan bearbeta. Det som bland 
annat påverkar lärandet menar han är hur vi kan använda tankestöttor. Säljö menar 
att individen därför successivt måste få bekanta sig med och skaffa sig erfarenhet 
av hur olika tankestöttor ska användas. 
 
Lärande och bedömning bör inte betraktas som varandras motsatser enligt 
Shepard (2000) som, med utgångspunkt från Vygotskij, understryker att 
bedömning snarare bör betraktas som en integrerad del av lärandet och 
undervisningen. Utifrån ett sådant sociokulturellt perspektiv ses lärande och 
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bedömning som nära förbundna. Med ett behavioristiskt synsätt är lärande och 
bedömning däremot två separata processer, påpekar Shepard. Den bedömning 
som då sker i slutet av inlärningen, ofta genom någon form av prov och som leder 
till en kvantitativ betygssättning, kallar hon produktinriktad bedömning. Shepard, 
som är kritisk till denna form av bedömning, menar att om utvärdering ska bli till 
verklig hjälp för elevens lärande måste den ske under processens gång. Ett annat 
synsätt som Shepard också är kritisk till, och som hon menar oftast präglar våra 
tankar, är att bedömning ska vara objektiv och opartisk. Hon pekar här på att 
många lärare fortfarande tycks vara av uppfattningen att standardiserade tester ger 
rättvisa och objektiva utvärderingar.  
 
Även om portfolio förekommer på många skolor har lite forskning ägnats åt 
fördelar och nackdelar med detta pedagogiska redskap. Lindström (2004) menar 
att detta har att göra med att portfolion är ett mångskiftande fenomen. På ett 
liknande sätt framhåller Dysthe (2003) att portfolio kan kopplas till olika 
perspektiv på kunskap och lärande: 
 

Portfolion är som en kameleont, som skiftar färg efter vilka pedagogiska 
grundprinciper som läggs till grund för den praktiska användningen (Dysthe 2003, 
s.324). 
 

Dysthe pekar på att verktyget portfolio/portföljmetodiken och innehållet i 
portfolion kan avspegla både en behavioristisk, en kognitiv och en sociokulturell 
pedagogisk grundsyn. Dysthe, som menar att portfolio förutsätter ett 
sociokulturellt synsätt på lärande, lyfter fram att en god lärandemiljö måste bestå 
av samverkansaktiviteter, samtidigt som målet är att den enskilde eleven ska 
utvecklas och värdera sitt kunnande. Detta mål, menar Dysthe, nås bäst genom 
interaktion och dialog i en social gemenskap, i motsats till en lärandemiljö där ett 
invidinriktat arbetssätt råder med elever som arbetar i sin egen takt. Med ett 
individualiserat arbetssätt riskerar portfolion att enbart bli en plats för förvaring av 
arbeten, samtidigt som den fäster mindre värde på interaktion mellan eleverna, 
menar Dysthe.  
 

Bedömning och examination 
Bedömning av elevers prestationer och kunskaper har en betydande roll i 
utbildning och har stor inverkan på elevernas syn på kunskap och lärande (Gipps, 
1999). Hon pekar på att bedömning kan ha olika syften, dels att informera sig om 
vad eleven lärt sig dels att bedömning kan hjälpa elever att utvecklas så att de kan 
nå sina mål. 
 
Högskoleverket (1997) framhåller två syften med bedömning och examination. 
Dels handlar det om att godkänna studenters kunskaper, det vill säga garantera 
kvaliteten, dels att bedöma relationen mellan individens förståelse och dennes 
kunskap. Högskoleverket definierar begreppet examination på följande sätt:  
 

En bedömning för godkännande eller underkännande av studenters 
kunskaper och färdigheter i samt förståelse av ett ämne eller område 
efter en utbildnings/-inlärningsinsats. (Högskoleverket, 1997, s.27) 
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Lorry Shepard (2000) liksom Paul Black och Dylan Wiliam (1998) betonar att 
synen på examination har förändrats under senare år. Alltmer uppmärksamhet 
riktas mot examination som stöd för lärandet. Caroline Gipps (1999) beskriver 
också olika metoder för att genomföra examination. Dessa inkluderar traditionella 
tester och prov, muntliga bedömningar och kontinuerliga bedömningar i 
klassrummet varigenom lärandet också kan stimuleras.  
 

Summativ och formativ bedömning  

 
Black och Wiliam (1998) pekar på att summativ respektive formativ bedömning 
har olika syften. Summativ bedömning, med traditionella bedömningsverktyg, till 
exempel poängbedömda prov i slutet av ett avsnitt har en kontrollerande funktion. 
Bedömningen summerar resultatet av lärandet och bedömer vad eleven lärt sig 
efter undervisning. Denna slags bedömning tycks föga hjälpa elever att utvecklas 
och bli bättre. Däremot så kan den fungera som underlag för betygssättning.  
 
Formativ bedömning inkluderar hela lärandeprocessen och har som syfte att ge 
information om hur fortsatt undervisning och lärande kan modifieras och 
organiseras […] to modify the teaching and learning activities […] (Black och 
Wiliam s.2). Bedömningen görs i ett diagnostiskt syfte och syftar till att stimulera 
metakognitiva processer så att eleven bättre kan förstå sitt eget lärande. 
Bedömningsverktyget formativ bedömning, som en integrerad del av 
undervisningen, hjälper elever att förbättra sig och fungerar samtidigt som stöd för 
läraren vid betygssättning och planering av kommande lektioner.  
 
Black och Wiliam pekar på att feedback som är inriktad på att öka den 
studerandes förståelse är mycket central vid formativ bedömning. De menar att 
den formativa bedömningen, som är koncentrerad till att se och analysera 
kunskaper och där eleven får konstruktiv feedback och där både de svaga och 
starka sidorna lyfts fram, tycks ha en mycket positiv effekt på elevens 
kunskapsutveckling. 
 
Astrid Pettersson (2005) menar att Sverige har gått från en summativ mättradition 
till en formativ bedömningstradition i matematik som rätt använd kan stimulera 
lärandet. Hon menar vidare att om eleven får vara med och diskutera 
bedömningen och ta ansvar för att själv bedöma vad den kan och inte kan, står 
bedömning verkligen i lärandets tjänst (Petterson, 2005, s1).  
 
För att beskriva hur bedömningen borde förändras och integreras i undervisnings- 
och lärandeprocesser menar Shepard med utgångspunkt från Vygotskij, att både 
undervisning och lärande och utvärdering måste förändras till både form och 
innehåll. 
 
Bland kritiker till portfolio märks bland andra George Cunningham (1998), som 
pekar på svårigheterna med portfolios när det gäller betygssättning. Han menar att 
när portfolion ska användas i bedömningssituationer där elevers rättsäkerhet är 
viktig så måste portfoliobedömningen standardiseras så att bedömningarna blir 
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jämförbara. Konsekvenserna av en sådan standardisering skulle, enligt 
Cunningham, kunna vara att delar av de pedagogiska fördelarna med portfolios, 
exempelvis betoningen av elevers delaktighet och inflytande, skulle minska. En 
liknande kritik framförs av Gregory J. Cizek (1997) som menar att portfolios 
generellt har mättekniska brister, som innebär att det inte är tillrådligt att använda 
portfolio som bedömningsunderlag i situationer som är av avgörande betydelse för 
elevers framtida möjligheter till utbildning. Peter W. Airasian (2001) lyfter fram 
det tidskrävande arbetet av lärare, som en betydelsefull och negativ faktor vad 
gäller portfolio. Han pekar på att bedömningen av portfolio är ytterst tidskrävande 
då lärare förutom att konkretisera målen, måste formulera både enskilda och 
summativa kriterier för bedömning av enskilda elevarbeten. Han pekar också på 
att portfolio förutsätter lärarens skriftliga feedback till varje enskild elev, vilket 
kräver ytterligare arbete och tid av läraren.  
 
 
 

Portfolio som pedagogiskt verktyg  
 
Följande avsnitt består av två delar. Först ges en definition och historisk överblick 
av portfolion som pedagogiskt verktyg och därefter presenteras några 
nyckelbegrepp i portfolio.  
 

Definition och historisk inblick 
 
Portfoliobegreppet är inget nytt. Redan 1944 säger Martin Kimeldorf i boken 
Creating portfolios for success in school, work and life att hantverkare och 
konstnärer länge använt portfolior för att samla ett urval av sina alster. Portfolion 
var ett sätt att visa upp sin talang, sina arbeten och sin utveckling som 
yrkesmänniska. Portfoliobegreppet har sina rötter i USA där Howard Gardner var 
en av forskarna i ett didaktiskt projekt kallat Arts PROPEL.1 I projektet samlade 
varje elev sina arbeten i en mapp och förde loggbok över sina arbeten (Lindström, 
2004). 
 
Portfolio som pedagogisk term (Ellmin, 2002) avser en form av dokumentation 
där eleven samlar, väljer ut och skriver ner sina tankar kring arbeten som väljs ut 
för att dokumentera och bedöma en utveckling. Samlingen av arbeten används 
dels för att eleven själv ska kunna synliggöra sin lärandeprocess och dels för att 
den skall kunna vara ett underlag för bedömning. För att tydliggöra att 
dokumentationen inte bara omfattar produkten utan även processen används 
ibland begreppet processfolder. En projektfolio eller processfolio innehåller 
förutom den färdiga produkten en loggbok över vägen dit. Ordet logg avser 
vanligen en dagbok som förs på fartyg över viktigare händelser under resan. 

                                                
1
 Arts PROPEL har sina rötter i USA där Howard Gardner är en av forskarna. Metodiken har 

betonat elevens utvecklingsprocess och dennes tänkande kring sina bilder. Värdering och 
bedömning från läraren är viktig. Eleven ska också kunna värdera sig själv och sina klasskamrater 
(Lindström, 1994). 
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Termen används i överförd mening som beteckning för till exempel dagböcker 
vilka beskriver och reflekterar över den kurs eller färdriktning som lärandet tagit 
(Lindström, Ulriksson & Elsner, 1999).  
 
Med två olika begrepp beskriver Ellmin (2002) hur portfolio används för olika 
syften, arbetsportfolio och visningsportfolio. Arbetsportfolion är det vardagliga 
arbetsinstrumentet där elever samlar sina arbeten flera gånger i veckan. 
Visningsportfolion är en urvalsportfolio som fokuserar på själva läroprocessen 
under en längre tid. 
 

I USA är portfolio en viktig del av försöken med alternativa värderingsformer och 
portfolio inordnas under assessment. Portfoliokulturen i USA kan ses som en 
motvikt eller kritik till en mycket utbredd testkultur (Andersson, 1996). Portfolio 
är där vanligast i processinriktad skrivundervisning. Underlaget för bedömningen 
av elevernas arbete är här ofta inte bara den färdiga uppsatsen utan även en 
processportfölj som visar hur eleverna gått tillväga från utkast, via omarbetningar 
fram till den slutliga produkten. I USA har ett antal delstater och skoldistrikt 
begärt att portfolio skall ligga till grund för utvärderingar av undervisning även 
inom t.ex. matematik, naturorienterande ämnen och estetiska ämnen. Metoden 
tillämpas på olika nivåer i grundskolan och gymnasieskolan (Lindström, 
Ulriksson & Elsner, 1999). 
 
I den svenska pedagogiska litteraturen uppträder begreppet portfolio från tidigt 
1990-tal under inflytande av nya former för bedömning, värdering och 
betygssättning inom olika ämnen som estetiska ämnen, läs- och skrivundervisning 
och flera andra kunskapsområden i skolan (Ellmin, 2003; Lindström, 2004) 
Portfoliometoden förespråkats i Sverige särskilt av Roger Ellmin (2002) som lett 
projektet ”Lära att lära” vid Örebro universitet.2 Han betonar att portfolion har en 
salutogen utgångspunkt d.v.s. att den söker efter det positiva. Portfoliometoden 
fokuserar därmed mer på vad eleven lärt sig och hennes starka sidor än vad hon 
inte kan. Ett viktigt mål för studier och inlärning, betonar Ellmin, är att alla elever 
skall uppleva framgång. Detta kan nås genom att eleverna i 
portfoliodokumentationen tydliggör sitt eget lärande. 
 
Ellmin använder också en trädmetafor för portfolio. Det som utgör kärnan i 
portfolio är stammen. Lövverket representerar alla individuella portfolios som 
elever och lärare har. Precis som varje löv är unikt så är varje portfolio unik och 
den gemensamma delen utgörs av trädets stam. Med ordpoemet STAM analyserar 
Ellmin innebörden av portfolio. 
 

Synliggör lärande och utveckling 

Tydliggör utvecklingsbehov, motivationer och mål  

Ansvariggör eleven själv och lärare  

                                                
2
 Forsknings och utvecklingsprojektet ”Lära att lära” bedrevs åren 1997-2000 av Roger Ellmin och 

Lennart Josefsson. Projektet har inspirerats av arbetet med portfoliometodiken Learning to Learn 
Portfolio Model vid Buckland Beach Intermediate School i Auckland, Nya Zeeland. Ellmin och 
många andra svenskar har haft ett samarbete med skolans rektor Ian S. Fox (Ellmin, 2002). 
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Medvetandegör eleven och läraren om adekvat stöd, öka 
medvetenheten om sitt eget lärande (Ellmin 2002, s.90). 

 
Ellmin (2003) menar att vi i Sverige kanske så här långt mest fokuserat på 
portfolio som undervisningsstrategi, medan man i Norge mer fokuserat på 
portfoliometodiken även som värderingstrategi. Värderingen blir bindemedlet 
mellan undervisning och lärande. I Norge antogs 1997 en ny läroplan i vilken 
fastslogs att samtliga skolor efter högst tre år skulle börja arbeta med 
”mappevurdering”. 
 
 

Några nyckelbegrepp i portfolio 
 

Reflektion, självvärdering och självbedömning 

 
Reflektion är ett centralt ord som förknippas med portfolio. Det är inte 
dokumentationen i sig som är det viktiga i portfoliometodiken, utan de 
reflektioner den ger upphov till. För att öka elevens intresse och motivation för 
inlärning är det viktigt att reflektera över hur lärandet sker. Detta kan ske genom 
att besvara frågor som vad har du lärt dig, hur har du lärt dig och varför vill du 
lära dig i dagböcker och samtal. Tanken är att portfolion ska skapa en struktur och 
göra inlärningsprocessen synlig för eleven. Målet med reflektionen, skriver 
Ellmin (2003) vidare, är att varje elev ska utveckla självständiga 
lärningsstrategier.  
 
För att elever ska utveckla självständiga inlärningsstrategier är det viktigt att de 
får förståelse för vad det är som de redan kan och var en större ansträngning måste 
sättas in för att de ska bli bättre. Förmågan till reflektion över det egna tänkandet, 
metakognition, betraktas som nyckeln till utveckling av dessa färdigheter (Ellmin, 
2002). 
 
Metakognition definieras av Renata Phelps, Anne Graham och Berenice Kerr 
(2004) som kunskap om de egna kognitiva processerna och hur man kartlägger 
och styr dessa processer för att uppnå sina mål. Självbedömning och självstyrning 
kan, enligt Phelps, Graham och Kerr, betraktas som två dimensioner av 
metakognition. Med självbedömning avses individens föreställningar om sin 
förmåga att lösa, reflektera över och värdera sin egen förmåga att lösa en uppgift. 
Självstyrning beskrivs som förmågan att planera och använda lämpliga strategier i 
sitt lärande och att kunna förändra felaktiga strategier i lärandet. 
 
För att utveckla bilden av sig själva som lärande individer behöver elever få tid till 
självbedömning/självvärdering (Ellmin, 2002). Kontinuerlig självbedömning är 
också enligt Skolverket (2005b) en förutsättning för att eleven ska utvecklas 
optimalt. Skolverket skriver vidare att det är viktigt att eleverna blir mer medvetna 
om sin egen självbedömning. Självvärdering kan användas som ett verktyg för att 
eleven ska ges förutsättningar att förbättra sig så att de når sina mål. Lärarens 
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uppgift är därför bland annat att skapa tillfällen för eleverna att reflektera över 
sina arbeten och arbetssätt. För att öka elevers medvetenhet ses det som 
betydelsefullt att elever jämför sina bedömningar och samtalar kring dessa. Det är 
viktigt att elever genom självvärdering kan värdera sitt kunnande och sin 
kunskapsutveckling. 
 
Även Gipps (1999) betonar vikten av självbedömning för att elever ska betrakta 
kunskaper som meningsfulla och utveckla en realistisk syn på sin egen kunskap. 
Såväl Gipps som Skolverket pekar vidare på att det är ytterst viktigt att tydliggöra 
kriterierna som ska ligga till grund för bedömning och självbedömning. 
Skolverket visar att elever som ägnar sig åt självbedömning når högre resultat än 
de som enbart förlitar sig på lärarnas bedömning (Skolverket, 2005b). 
 

Mål, ansvar och delaktighet 

 
En viktig del i portfolioarbetet är att eleverna ska sätta upp rimliga och tydliga 
mål för sitt arbete för att själv kunna bedöma och värdera sin egen måluppfyllelse. 
Syftet är att engagera eleven i det egna lärandet så att hon/han kan träna sig till 
ökad självständighet. Genom att formulera mål, välja innehåll och ställa upp 
kriterier för bedömningen i relation till målen kan elever lära sig att värdera sina 
mål (Taube, 1997). 
 
Utgångspunkten i portfolio är som tidigare nämnts att eleven använder det 
samlade materialet i sin portfolio för att reflektera över sina arbeten för att så 
småningom reflektera över det egna lärandet. Målsättningen är att eleven ska ta 
ansvar för och känna en ökad kontroll över sitt eget lärande och öka sin självtillit. 
Från att ha varit passiva mottagare av lärarens undervisning och bedömning 
förväntas eleven i portfolioarbetet vara delaktig i sitt lärande och i granskandet av 
sina uppgifter. På det sättet utvecklar eleven självkännedom. Ambitionen är att 
eleven på det sättet ska bli mer motiverad och känna ett ökat ansvar för sitt eget 
lärande. Karin Taube (1997) skriver att om eleverna tillåts ta ett stort ansvar för 
sin inlärning ökar deras självtillit. Eleverna utmanas till att utnyttja sin potential 
och uppleva lärandet som mer meningsfullt.  
 
 
 

Metod 

Kvalitativ ansats  
 
För att undersöka basårsstudenters upplevelser av lärande i matematik och hur de 
uppfattar bedömning utifrån en undervisning via portfolio, har jag valt två 
metoder som gett mig kvalitativt datamaterial. Kvalitativa undersökningar har, 
enligt Hartman (1998), som objekt människors livsvärld och den mening de 
knyter till sig själva och sin situation.  
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Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man försöker nå 
förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer 
(Hartman, 1998, s.238). 
 

Den kvalitativa ansatsen ger möjlighet att studera människors uppfattningar och 
erfarenheter på djupet. Deltagarna får själva sätta ord på sina upplevelser och 
tankar istället för att jag som forskare formulerar styrda frågor, till exempel i form 
av en enkät där beskrivningar av uppfattningar, upplevelser och värderingar redan 
är givna. Insamlingen av kvalitativa data ger således möjlighet att relativt 
förutsättningslöst utforska uppfattningar och erfarenheter av portfolio med 
utgångspunkt i vad som är relevant för deltagarna själva.  
 
I rapporten Den rimliga skolan (Skolverket, 1999) poängterar Sverker Lindblad, 
professor i pedagogik, vikten av ett elevperspektiv på skolan vid 
utvärderingsstudier. Lindblad menar att forskning om skolan måste kompletteras 
med elevernas egna erfarenheter kring det som händer i skolan.3 En förutsättning 
för detta menar Lindblad, är användningen av en mer mångfacetterad 
metodologisk arsenal än vad nationella utvärderingar traditionellt använt sig av.4 
 
Eftersom denna studie utgår från ett studentperspektiv har det varit viktigt att välja 
datainsamlingsmetoder som ger informanterna stora möjligheter att uttrycka sig 
fritt och formulera sina egna tankar. För att undersöka studenternas uppfattningar 
om portfolio bedömde jag därför att brevskrivning och fokusgruppsintervjuer 
skulle vara bra datainsamlingsmetoder för att låta studenternas tankar och röster få 
komma fram.  
 

Brevmetoden 

 
Till grund för min föregående undersökning (Rådeström, 2004) ligger den 
forskningsmetod om skolkultur som Gunnar Berg (2003) utarbetat, den så kallade 
brevmetoden.5 Brevmetoden används av Berg för kulturanalys och kan ses som ett 
mellanting mellan intervju och enkät och som ett alternativ till andra kvalitativa 
forskningsmetoder. Den kan med fördel kompletteras med intervjuer. Själva 
metoden innebär att undersökningsgruppen skriver ett brev anonymt eller signerat 
till undersökaren. Brevet utgår i princip från samma slags frågor som kan ställas 
vid en öppen intervju. 
 

                                                
3
 Rapporten sammanfattar resultaten från en utvärderingsstudie baserad på en tre år lång 

brevväxling mellan Skolverket och 46 elever från olika skolor runt om i landet. Syftet med studien 
var dels metodutveckling, dels att fånga elevers perspektiv på skolan (Skolverket, 1999). 
4
 När Skolverket utvärderade grundskolan 1992, det så kallade NU92-projektet, var syftet att få en 

mer mångfacetterad och nyanserad bild av skolan. Därför genomfördes en rad olika enkätstudier. 
Projektet fick kritik från flera håll, bland annat från gruppen runt professor Lindblad med flera 
som menade att projektet saknade ett tydligt elevperspektiv på skolan (Skolverket, 1999) 
5
 Vad det gäller brevmetoden är det viktigt att understryka att den tillkommit i ett bestämt 

sammanhang och syfte. Det handlar om en metod för kulturanalys (Berg, 2003). 
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Berg (2003) menar att brevmetoden öppnar för att vidga målgruppen till att 
omfatta alla i undersökningsgruppen. Brevmetoden är också relativt enkel att 
administrera i förhållande till intervjuer. Vid intervjuer krävs ofta att 
bandet/anteckningarna skrivs ut. Först när denna tidskrävande process är över kan 
det egentliga analysarbetet börja. Brevmetodens datainsamlingsdel är däremot 
avslutad när brevskrivaren lämnar ifrån sig brevet/texten till undersökaren, vilket 
innebär att analysarbetet snabbare kan ta sin början. 
 
Ett framgångsrikt nyttjande av brevmetoden förutsätter sålunda att informanten tar 
seriöst på uppgiften och att breven blir relativt utförliga. Detta förutsätter i sin tur 
att undersökningsgruppen uppvisar en hög grad av engagemang och motivation 
för att medverka i undersökningen, vilket Berg också betonar. 
 
Vad det gäller skrivandet menar Max van Manen (1997) att det leder till och 
förstärker eftertanke och reflektioner. Genom att skriva formulerar vi våra tankar 
och gör klart för oss själva vad vi vet och vad vi menar. Det är inte förrän vi 
skrivit ner våra tankar som vi riktigt kan se om vi vet det vi trodde oss veta: 
 

Writing separates the knower from the known, but it also allows us to 
reclaim this knowledge and make it our own in a new and more 
intimate manner (van Manen 1997, s.127). 

 
Skrivandet gör det också möjligt för oss att distansera oss från våra direkta 
erfarenheter och genom detta kan vi upptäcka vad vi lärt oss från denna 
erfarenhet, vilket van Manen kallar reflective awareness (s.127). 
 
Arne Jarrick (1988) professor i historia, menar att det finns olika tankenivåer. På 
den lägsta nivån finns de omedvetna tankarna. På nästa nivå finns de medvetna 
men oartikulerade tankarna. Därefter kommer de väl sammanhållna och tydligt 
artikulerade tankarna, som organiseras som system av tankar. Slutligen kommer 
de reflexiva tankarna som utgör den högsta tankenivån. I intervjuer får vi tillgång 
till olika slags tankar, dels de tankar som är oartikulerade, dels de tydligare 
organiserade tankarna som är medvetna och kan uttryckas i ord, på de högre 
medvetandenivåerna. Genom skrivandet har också de reflexiva tankarna som 
utgör den högsta tankenivån möjlighet att komma fram. 
 

Fokusgruppintervju 

 
För denna studie har jag samlat in data via fokuserad gruppintervju, så kallad 
fokusgrupp (Kreuger, 1998; Morgan, 1996; Wibeck 2002). Ordet fokus visar att 
diskussionen ska röra ett på förhand givet ämne.  

Fokusgrupper används som komplement till andra kvalitativa metoder eller som 
en egen datainsamlingsmetod inom samhällsvetenskaplig forskning. Tidigare 
användning kommer från näringslivet och marknadsföringsprojekt (Morgan, 
1998). Från mitten av 1990-talet började fokusgrupp som forskningsmetod 
användas bland annat av Richard Kreuger i samband med utvärderingsforskning 
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och sedan slutet av 1990-talet har David Morgan och Kreuger varit vägledande för 
mycket av forskningen inom detta fält. Idag används metoden inom många olika 
discipliner, som exempelvis sociologi, hälsoforskning och antropologi (Wibeck, 
2002). 
 
Att intervjua i grupp kan vid vissa tillfällen visa sig vara fördelaktigt menar både 
Jan Trost (1997) och Pål Repstad (1999). De menar att man under vissa 
förhållanden lättare kan få syn på verkliga förhållningssätt i grupp och att 
gruppintervjuerna kan ge fylligare information. Informanterna kan känna sig 
tryggare än i individuella intervjuer. Samtalen får en egen dynamik, det den ene 
säger följs upp av en annan och nyanseras av en tredje.  
 
I en fokusgrupp möts en mindre grupp människor för att under en begränsad tid 
diskutera ett givet ämne med varandra. I en fokusgrupp finns därigenom möjlighet 
till gemensamt tänkande och argumentation. Diskussionen ska likna ett naturligt 
samtal och en samtalsledare, moderator, initierar och introducerar nya aspekter av 
ämnet om det behövs och håller ihop diskussionen. Fokusgruppsintervjuer, 
framhåller Kreuger (1998), är lämpliga för att utforska människors erfarenheter, 
uppfattningar, önskemål eller svårigheter. Metoden passar därigenom bra för att 
belysa de uppfattningar och erfarenheter som finns i en målgrupp, som också kan 
delas in i undergrupper som intervjuas var för sig. Fokusgruppsmetoden framhålls 
också av Westlund (1997) som beskriver fokusgruppsmetoden som en socialt och 
kommunikativt orienterad undersökningsmetod.  
 
Intervjuerna i en fokusgrupp sker inte bara med en grupp utan med flera grupper 
för att få fram variationer i gruppdiskussionerna. En fokusgruppserie omfattar 
enligt Morgan (1998) alltid intervjuer med minst tre grupper. I en undersökning 
där man använder sig av flera metoder för att undersöka en specifik frågeställning 
görs generellt färre intervjuer än i en undersökning som helt baseras på 
fokusgruppsintervjuer. 
 
Ett övergripande syfte med fokusgruppen är som tidigare nämnts att 
gruppdeltagarna ska diskutera fritt med varandra (Wibeck, 2000). Moderatorn i en 
fokusgrupp är därför ingen traditionell intervjuare utan är snarare en samtalsledare 
med en mindre styrande roll än en traditionell intervjuare. Moderatorns roll att 
leda och genomföra gruppdiskussionen innebär samtidigt att han/hon inte i samma 
omfattning som vid individuella intervjuer måste ta initiativ för att hålla samtalet 
igång. Genom moderatorns mer tillbakadragna roll i gruppen har deltagarna stora 
möjligheter att ta upp nya ämnesaspekter och delge varandra sina tankar och 
upplevelser. 
 
Ett särskilt mål är att ge varje deltagare tid att utveckla sina argument och gå på 
djupet med frågeställningen. Intervjuformen, menar Victoria Wibeck (2000), har 
en speciell styrka i att deltagarna uppmuntras att dela med sig av tankar och 
erfarenheter och att jämföra sina åsikter med varandra. I denna process där 
deltagarna både ifrågasätter och bekräftar varandra kan tankar utvecklas mer än i 
en enskild intervju varför resultatet av en gruppintervju kan bli mer än summan av 
ett antal separata intervjuer. Även Steinar Kvale (1997) menar att det särskilda 
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sociala samspelet i gruppintervjuer kan frambringa en livfull, mellanmänsklig 
dynamik (s.263). 
 
Det kan emellertid finnas en risk att deltagarna inte säger vad de tycker på grund 
av grupptryck och att de överdriver eller utelämnar information som de tror inte är 
socialt önskvärd. Wibeck (2000) menar att deltagarnas behov av samhörighet 
inom gruppen, gruppkohesion, kan vara hög. Det innebär en risk för 
grupptänkande som kan medföra att endast ett sätt att tänka är acceptabelt inom 
gruppen. Under intervjun måste därför moderatorn vara lyhörd för 
gruppdynamiken. Risken finns att någon deltagare dominerar och breder ut sig för 
mycket, så att de andra inte kommer till tals. Moderatorns uppgift innebär vid 
sådana tillfällen att han/hon måste styra samtalet och även stimulera de som är 
tillbakadragna och tysta i gruppen. Idealet är att alla kommer till tals i samma 
utsträckning annars riskerar man att få ett snedvridet resultat (Kjaer Jensen, 1995). 
 
Kreuger (1998) pekar på det problematiska med moderatorns roll. Det kan vara att 
moderatorn inte låter deltagarna få kommunicera fritt med varandra utan både styr 
diskussionens form och innehåll. Moderatorn måste därför, betonar han, sträva 
efter att undvika att påverka gruppdeltagarna. Vidare diskuterar Kreuger (1998) 
också svagheter i gruppsammansättning och menar att gruppen i sig påverkar de 
data som uppkommer och att det finns risk att deltagarna påverkar varandra. Det 
kan också vara svårt att få en hel grupp samlad vid en viss tidpunkt och på en viss 
plats vilket riskerar att det tänkta urvalet av deltagare inte motsvaras av de 
individer som deltar vid genomförandet av fokusgruppsintervjun. Risken att 
urvalet blir skevt är sålunda större än vid individuella intervjuer (Kjaer Jensen, 
1995).  
 
För att strukturera intervjun vid fokusgrupp menar Maria Carey (1994) att en 
frågeguide, guideline questions (s.226), bör användas för att belysa den 
frågeställning som fokusgruppsintervjuerna ska studera. Frågeguiden kan vara 
strukturerad och indelad i några centrala teman som anknyter till frågeställningen 
och där varje tema i sin tur innehåller ett antal frågor. Frågeguiden ska vara ett 
stöd för moderatorn om deltagarna svävar iväg från ämnet eller om en grupp bara 
håller sig till en aspekt av ämnet.  
 
Att planera fokusgrupper innebär en rad övervägande, dels vad det gäller antal, 
sammansättning och storlek på grupperna. Olika forskare har dock olika 
uppfattningar om lämplig gruppstorlek. En tumregel är att varken ha för stora eller 
små grupper. Exempelvis menar Morgan (1998) att grupper med sex-tio deltagare 
kan vara lagom gruppstorlek och att en liten studie kan innehålla tre-fem grupper. 
Medan Kreuger (1998) och Wibeck (2000) framhåller att små grupper, upp till sex 
personer, är att föredra. De menar att en mindre grupp är att föredra eftersom det 
uppmuntrar det personliga engagemanget. Wibeck (2000) menar att för att uppnå 
samförstånd mellan gruppdeltagarna och underlätta utbyte av information bör 
grupperna vara inbördes homogena. Hon menar att människor som har 
gemensamma erfarenheter och intresseområden är mer villiga att dela åsikter med 
varandra och lämna ut personlig information.  
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Studiens genomförande  

Undersökningsgruppens portfolio i matematik  

 
De studerande som ingår i undersökningsgruppen har under höstterminen 2003 
läst matematik kurserna C och D för gymnasiet för att komplettera sina 
gymnasiebetyg på en utbildning som benämns tekniskt/naturvetenskapligt basår. 
Utbildningen vänder sig till de studerande som inte är behöriga att söka till 
program vid universitetet som kräver särskilda förkunskaper i matematik eller 
naturvetenskap. I basåret ingår alla eller några av ämnena biologi, fysik, kemi och 
matematik beroende på vilket program studenten ska studera på efter basåret. De 
studerande som läser basåret i Umeå har en garantiplats nästa läsår vid ett tekniskt 
eller naturvetenskapligt program. Några får plats vid lärar- tandläkar- eller 
biomedicinprogrammen eller vid Statens lantbruksuniversitet i Umeå. 
 
Matematikkursen är upplagd så att vid vissa lektioner är det undervisning i form 
av lärarledda räkneövningar där bland annat grafräknaren introduceras som 
pedagogiskt hjälpmedel. När studenterna arbetar med räkneövningar har läraren 
gjort ett urval av uppgifter från läromedlet som de kan välja bland. Vid andra 
lektionstillfällen är det enskilda samtal eller samtal i grupp om hur studenterna 
löst sina matematikuppgifter. Minst en gång i veckan skriver studenterna dagbok 
med utgångspunkt från ett antal frågor (bilaga 1) om veckans verksamhet och 
reflekterar över vad de lärt sig och hur fortsatt lärande kan underlättas. Varje 
vecka samlar läraren in dagböckerna för att läsa och ge studenterna feedback på 
dagboksreflektionerna. 
 
Under terminen samlar studenterna matematikuppgifter i en arbetsportfolio. 
Tillsammans med de uppgifter som läggs in i arbetsportfolion skriver studenterna 
en skriftlig förklaring på hur de löst uppgifterna och även en motivering till varför 
de valt just de uppgifterna. Avsikten med arbetsportfolion är bland annat att 
studenterna ska utveckla förmåga till självvärdering genom att välja ut arbeten 
och på detta sätt visa olika kompetenser och insikter i matematik. De mål som 
studenten själv formulerat ska finnas med i portföljen.  
 
Kursen examineras vid terminsavslutningarna genom en examensportfolio 
(visningsportfolio) där studenterna väljer ut åtta bearbetade uppgifter och läraren 
väljer ut ytterligare två ur arbetsportföljen. Till examensportfolion skriver 
studenterna också en självärdering som utgår från i förväg formulerade 
frågeställningar (se bilaga 2). Portfolion examineras genom enskilda samtal. De 
betygskriterier som gäller för examensportfolion belyser olika dimensioner av 
lärandet och omfattar produkten, processen, sättet att arbeta, lärstrategier, vilja 
och förmåga att lära av andra, sociala kriterier och förmåga till självvärdering (se 
bilaga 3). 
 
För att få en god grund för den samlade bedömning av studenternas prestationer i 
matematik examineras studenterna också i form av skriftliga prov/tentamen. På 
kursen ges betyget Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd (se bilaga 4). 
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Brevstudien 

 
Före datainsamlingens genomförande besökte jag undersökningsgruppen vid två 
tillfällen. Vid första tillfället, december 2003, presenterade jag mig själv samt 
redogjorde för bakgrunden och syftet med undersökningen. Vid nästa tillfälle, 
februari 2004, innan brevstudiens genomförande fick studenterna ytterligare 
muntlig information. Därtill informerade jag med utgångspunkt från 
Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer om etiska aspekter i handhavandet av det 
insamlade materialet. Jag informerade också om att deltagandet var frivilligt och 
att brevskrivandet skulle ske under lektionstid.  
 
Vidare underströks deltagarnas frihet att själva formulera sina personliga 
synpunkter om vad portfolion innebär för deras lärandeprocess och att de i 
möjligaste mån skulle vara utförliga och motivera sina uppfattningar i brevet.  
 
Vid genomförandet av brevskrivandet, mars 2004, presenterade jag uppgiften 
muntligt varvid jag åter betonade vikten av den enskilde studentens uppfattning 
och det gavs även tid för frågor. Frågan som studenterna uppmanades att 
formulera sig kring är en öppen fråga som lyder  
 
Hur skulle du beskriva arbete med portfolio i matematik för någon som inte vet 
vad det är? 
 
Jag var själv närvarande i lektionssalen under brevskrivandet, för vilket 
obegränsad tid gavs. För majoriteten av informanterna tog skrivandet cirka 25-30 
minuter. För att anonymisera informanterna gav jag varje deltagare en 
bokstavskod. Listan på bokstavskoderna har förvarats skild från övrigt 
undersökningsmaterial. 
 
När jag sammanställt breven kontaktade jag återigen informanterna och lovade 
återkomma och redogöra för resultaten från denna första del av studien. Jag 
informerade också studenterna om att jag skulle vilja göra en fokusgruppintervju 
som ytterligare en del i min studie innan vårterminens slut.  
 

Fokusgruppintervjuer 

 
Eftersom jag ville få information inom ett avgränsat ämnesområde, lärandet i 
matematik, valde jag att genomföra strukturerade fokusgruppsintervjuer med 
specificerade frågor. Utifrån resultaten från brevskrivningen formulerade jag 
frågeområden som handlande om studenternas lärande i matematik. Intervjuerna 
genomfördes i juni 2004. 
 
Jag inledde samtalet i fokusgrupperna med att ge en beskrivning av 
förutsättningarna för intervjuerna varvid jag betonade vikten av att deltagarna 
skulle tala fritt med varandra. Jag framhöll att det viktiga var diskussionen mellan 
deltagarna och inte de frågor som jag hade i min intervjuguide. Utgångspunkterna 
var att allas erfarenheter var betydelsefulla, att gruppen inte skulle sträva efter att 
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nå konsensus samt att det som diskuteras inte skulle föras vidare. Min roll som 
samtalsledare att säga så lite som möjligt klargjordes och med min placering på en 
stol i bakgrunden ville jag visa en tillbakadragen och lyssnande roll.  
 
Deltagarna informerades vidare om att samtalet skulle dokumenteras på två sätt, 
dels med skriftliga anteckningar av mig på blädderblock som sammanfattning av 
varje diskussionsämne och dels genom inspelning med videokamera. Deltagarna 
hade i förhand givit sitt samtycke till inspelning. För mig var det en klar fördel 
med videokamera eftersom jag kunde se vem som talade när jag analyserade 
materialet.  
 
Intervjuguiden delades efter Wibeck (2000) in i öppningsfrågor, 
introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor (bilaga 
5). Intervjuguiden fungerade som ett stöd för mig snarare än som ett styrande 
underlag. När det blev långa pauser i samtalet eller diskussionsämnet kändes 
uttömt gick jag in och introducerade en fråga från intervjuguiden som 
informanterna inte behandlat. Jag försökte se till att alla frågeområden i min 
intervjuguide var täckta innan fokusgruppsintervjuerna avslutades. 
Fokusgruppsintervjuerna tog cirka 60 minuter vardera. Samtalsplatsen för 
fokusgrupperna var ett avskilt konferensrum på min arbetsplats, Institutionen för 
matematik, teknik och naturvetenskap , där samtalen kunde ske ostört. Jag valde 
den lokalen för att alla deltagare hade lätt att hitta dit och det fanns bra 
parkeringsmöjligheter i närheten. 
 

Urval och bortfall 

 
Då undersökningen syftar till att förstå hur portfolio som pedagogiskt verktyg 
uppfattas av studerande var en förutsättning att de som skulle ingå i studien också 
arbetade och undervisades med portfolio. När undersökningen genomfördes fanns 
det endast en grupp studerande på basåret som arbetade med portfolio i 
matematik, varför urvalet begränsats till denna grupp. Urvalet i brevstudien kan 
med Trost (1997) betraktas som ett strategiskt urval. I den strategin ligger dels att 
undersökningen ska vara praktiskt genomförbar inom de utsatta tidsramarna och 
dels att informanterna ska vara lätt tillgängliga. 
 
Antalet studenter i hela basårsgruppen är 21 varav 18 ingår i brevstudien. Av 
dessa är sex män och tolv kvinnor. Bortfallet är tre studenter, en kvinna och två 
män som inte var närvarande i lektionssalen vid undersökningstillfället.  
 
I fokusgruppintervjun gjordes urvalet genom purposive samples (Morgan 1998, 
s.56) vilket innebär att deltagarna valdes för att de som studerande på basåret har 
erfarenheter av arbete med portfolio i matematik. Jag besökte studenterna i maj 
2004 i deras lektionssal och informerade om att det var dags för 
fokusgruppintervju. De 18 studenterna som deltagit i brevstudien fick skriftligt 
anmäla sitt intresse för att delta i fokusgruppen. Femton intresseanmälningar 
inkom.  
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En vecka innan intervjun genomfördes fick studenterna via e-post påminnelse om 
tid och plats för genomförandet. Vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna, 
juni 2004, var det endast åtta av de femton anmälda som kom.6 Jag ändrade då 
den tänkta gruppindelningen från tre grupper till två med fyra deltagare i varje 
grupp. Båda fokusgrupperna bestod av tre kvinnliga och en manlig student. För att 
undvika hierarkier och spänningar och för att skapa konstellationer där deltagarna 
kunde känna sig trygga med varandra fick deltagarna själv välja fokusgrupp. 
 
 
 

Etiska överväganden  
 
I min undersökning har jag följt de forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet (2002) anvisar vad det gäller information, samtycke, 
konfidentialitet och nyttjande. Samtliga informanter har före studiens 
genomförande fått muntlig information om studiens syfte och hur resultaten av 
studien ska användas. Jag har påpekat att deltagandet är frivilligt och alla de som 
deltar i studien har rätt att avbryta sin medverkan när de så vill. Alla som 
tillfrågades om att delta i brevstudien gav sitt samtycke till att medverka i 
undersökningen. 
 
I den andra delen av undersökningen (fokusgrupp), frågade jag vilka studenter 
som var villiga att delta i de med videoinspelning dokumenterade samtalen. Alla 
deltagarna i fokusgruppen har godkänt förfarande med videoinspelning. Alla brev 
och filmer förvaras inlåsta på min arbetsplats. Vidare har jag redovisat att material 
som jag samlat in endast ska läsas och ses av mig, användas i forskningsändamål 
och presenteras i denna uppsats. Anonymitetskravet har uppfyllts genom att 
deltagarna avidentifierats och fått fiktiva namn. 
 
Att genomföra gruppintervjuer för emellertid med sig speciella etiska problem vad 
det gäller konfidentialitet, det vill säga uppgifter om personer som ingår i 
undersökningen. Jag kan dessvärre inte garantera att intervjupersonerna inte kan 
känna igen andra deltagares uttalanden i studien. 
 
 
 
 
 

                                                
6
 Av de femton studenter som anmält sitt intresse men som inte deltog i undersökningen 

meddelade fyra deltagare via e-post eller telefon att de fått sommarjobb och tre deltagare hörde 
inte alls av sig. 
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Databearbetning och analys 

Brevstudien 

Den text som informanterna skrivit utgör min tolkade empiri. De flesta av de arton 
breven bestod av en till två handskrivna A4 sidor och var relativt utförligt skrivna. 
En sjättedel av breven var kortare men gav trots detta värdefull information. En 
tydlig skillnad på brevens längd i förhållande till kön framgår. De kvinnliga 
studenternas brev var samtliga generellt längre än de manligas. 
 
Databearbetningen och analysen av brevsvaren har skett efter ett flertal 
genomläsningar. Först har jag gjort en innehållsanalys där brevutsagor med 
likartat innehåll har inordnats i fem teman som därefter indelats i underteman som 
framträtt i materialet. De fem huvudtemana är (1) examination, (2) reflektion, (3) 
ansvar för sitt lärande, (4) inställning till matematik (5) lärarens roll. 
Brevutsagorna inom respektive tema har jag sammanställt i ett analysprotokoll. I 
analysprotokollet har jag därefter delat in utsagorna i underteman. Att på detta sätt 
skapa ordning och struktur har underlättat för mig att urskilja den undersökta 
gruppens olika utsagor. I sammanställningen av analysprotokollet har jag strävat 
efter att få med så många uppfattningar som möjligt, dvs. variationerna i 
studenternas uppfattningar. Jag har tillmätt utsagor som är grundade på egna 
erfarenheter större betydelse än opersonliga uttalanden. 
 

Fokusgrupperna  

När jag analyserat fokusgruppintervjuerna har jag också använt en form av 
innehållsanalys. Jag studerade videobanden vid ett flertal tillfällen, efter det att 
intervjuerna genomförts, innan jag började analysera innehållet. För att få ett 
underlag som kunde ge en systematisk och noggrann analys transkriberade jag det 
som fokuserades i de olika diskussionssekvenserna. I ett första steg analyserade 
jag materialet med utgångspunkt från de teman som samtalsguiden är uppbyggd 
kring. Nästa steg i analysarbetet var att skriva ner yttranden som för studiens syfte 
framkom som relevanta. Som tredje steg sammanfattade jag skriftligt de olika 
delarna i fokusgruppintervjun. Dessa sammanställningar av data resulterade i 12 
sidor A4-text. För att kunna citera informanterna rätt tittade jag på filmerna 
ytterligare en gång och skrev ner vissa uttryck och yttranden ordagrant. 
 
Jag överförde därefter yttrandena och nyckelord i en tabell och sorterade dem med 
hjälp av upprepade sorteringar i den så kallade tabellmodellen (Scherp, 2003). 
Utifrån de olika temana som framträtt i de båda studierna har jag sammanställt 
resultaten i fem teman. (1) inlärning, (2) bedömning och examination, (3) 
inställning till matematik, (4) lärarens betydelse, (5) för och nackdelar med 
portfolio som pedagogiskt verktyg.  
 
 
 
 
 



 19 

Resultat 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa de teman och underteman som framträtt i 
undersökningen som helhet. Förutom de teman som täcker in studiens huvudsyfte, 
att undersöka studenters upplevelser av lärande och bedömning i matematik med 
portfolio som pedagogiskt verktyg, framträdde, som tidigare framgått, ytterligare 
ett tema såväl i brevstudien som i fokusgrupperna, nämligen lärarens betydelse 
för inlärning. De fem teman som redovisas berör sålunda lärande, lärarens roll, 
bedömning/examination och portfolions fördelar och nackdelar. 
Sammanställningen av resultat har skett utifrån de skriftliga utsagorna i 
brevstudien och de samtal som förts i fokusgrupperna. 
 
I resultatredovisningen presenteras ett flertal citat från brevstudien och yttranden 
från fokusgrupperna. Eftersom studien är gjord utifrån ett studentperspektiv vill 
jag lyfta fram studenternas röster i resultatredovisningen. Utdragen har justerats 
språkligt så att talspråkliga formuleringar fått en mera skriftspråklig karaktär. 
Undersökningsdeltagarna liksom den lärare, Pelle, som informanterna refererar till 
har fiktiva namn i redovisningen. 
 
Jag börjar avsnittet med en redovisning av informanternas uppfattning om 
portfolio som verktyg för lärandet. För att strukturera innehållet och för att göra 
avsnittet mer läsvänligt så tar jag hjälp av en modifierad form av Ellmins 
trädmetafor STAM som jag tidigare redovisat (s.7). 
 
Därefter redovisar jag det tema som fokuserar lärarens betydelse för inlärningen i 
portfolio. Vidare följer resultatavsnittet om portfolio som utvärderingsinstrument 
och examinationsform. Avslutningsvis redovisas vilka fördelar och nackdelar 
informanterna upplever att portfolio som pedagogiskt verktyg haft för lärandet i 
matematik under basåret. 
 

Synliggör lärandet  
 
Samtliga informanter nämner sin egen dagbok och sina dagboksanteckningar som 
betydelsefulla i läroprocessen för att i ett längre tidsperspektiv kunna se sin egen 
utveckling. Dagboken ses som ett medel för att kunna reflektera över sitt eget 
lärande. Begreppet reflektion som ett nyckelord i portfoliometodiken 
framkommer tydligt i informanternas beskrivningar, som i Ullas brev där hon 
skriver att ”dagboken väcker tankar och engagerar”. Även Julia skriver om 
reflektion och menar att 

 Dagboken har gjort att jag kunnat reflektera och inte bara räknat på 
mattetimmarna (Julia). 

 

Också för Nora är dagboken ett viktigt medel för att reflektera över sina 
kunskaper och förstå den egna läroprocessen. 
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 I dagboken kan jag gå tillbaka och kolla vad jag lärt mig. Dagboken 
bekräftar min inlärning (Nora). 

 

Majoriteten av informanterna menar att dagboken är ett bra sätt att synliggöra och 
dokumentera sitt lärande på. Bertil menar att språket har utvecklat hans förståelse 
för matematik. 

 

 Att skriva med ord vad jag lärt mig ser jag som hela grejen (Bertil). 

 

Genom skrivandet i dagboken menar också Anders att han upptäcker sitt eget 
lärande och kan identifiera sina starka och svaga sidor och vad som behöver 
förbättras. 
 

 Jag ser vad som varit svårt och vad jag behöver hjälp med (Anders). 
 
Dagboken tycks inte bara synliggöra den egna utvecklingen och läroprocessen 
utan tycks också vara viktig för att stärka självförtroendet, säger Gunnar och Vera. 

 

 Jag ser hur mycket jag lärt mig när jag läser igenom gamla dagböcker 
(Gunnar). 

 

 Att skriva i dagboken varje vecka ger självförtroende, det här kan jag, jag 
ser vad jag lärt mig (Vera). 

 
Att få tid att skriva i dagboken är en viktig faktor som bidrar till ett 
förståelseinriktat lärande, betonar Inger. 

 Har tid att fundera på svåra saker det tar tid att förstå och blir ett lugnt 
tempo (Inger). 

 
            Informanterna menar att en viktig förutsättning för att skriva i dagboken är att 

läraren bestämt att det ska göras. Erik säger att utan lärarens krav skulle han inte 
själv ta initiativ till att formulera sig i dagboken. 
 

 Man gör det inte, annars man sätter sig inte och skriver dagbok, om inte 
Pelle sagt det. Jag hade kunnat göra det på kemin men, nej, det har jag 
inte gjort (Erik). 

 
Ett problem med skrivandet som berörs av David är att det kan vara svårt att 
formulera sina tankar om inlärning. 

 

 Det är jobbigt att skriva med egna ord vad jag gjort och tänka hur jag ska 
skriva (David). 
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Motstånd mot skrivandet tas också upp som ett problem av Tove som nämner att 
det tar mycket tid att skriva. 

 

 Mer jobb med portföljen, tar tid att skriva, men värt all den tid det tar 
(Tove). 

 

Informanterna betonar att dagboken är viktig både för dem själva men också 
för att läraren ska se varje enskild students utvecklingsbehov.  
 
Pelle ska veta vad jag tycker, alla säger inte vad de tycker i klassrummet (Julia).  
 
Flera av informanterna instämmer i att dagboken synliggör deras lärande både för 
dem själva men också för läraren. När Pelle ger feedback på innehållet i dagboken 
skapas kommunikation och en personlig relation till honom framhåller 
informanterna. 
 
 
När informanterna samtalar om hur de lär sig matematik menar de att det har varit 
bra att få diskutera och fråga sina kamrater både enskilt och i grupp hur de löst 
uppgifterna. Att kunna berätta för någon annan är ett sätt att förbättra kvaliteten i 
sitt lärande. Det är inte bara läraren som kan stödja lärandet utan också kamrater. 
Ylva säger det är en ny erfarenhet för henne att arbeta i par och grupp på 
matematiktimmarna. 
 

 Jag använder mig av kompisar på matten det har jag aldrig gjort tidigare 
vi har också diskuterat matte i grupper (Ylva). 

 
Frans pratar också om hur han själv lär sig att av att arbeta tillsammans med andra 
och ger sin förklaring till varför han tycker att det är bra. 
 

Om jag förklarar för någon sitter det i ryggmärgen, man kan. Det är 
jättebra att få hjälp av kompisar, jag har aldrig jobbat så mycket 
tillsammans på matten. Har diskuterat med andra har du nåt tips, hur 
brukar du göra. Vi hjälper varandra man kan få kunskap av sina kompisar 
(Frans). 

 

Några informanter menar att de använt både text men också andra verktyg för att 
synliggöra sin inlärning. Maria säger att det är bra att ”förklara uppgiften med 
text, siffror och färg”. På liknade sätt menar Lisa att hjälpmedel som färgpennor 
utvecklat hennes förståelse i matematik. 

 

Jag har köpt färgpennor som jag använder när jag räknar med 
färgpennorna får jag en bild av hur det är (Lisa). 
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Lärandet i matematik kan synliggöras med tekniska hjälpmedel som 
informanterna inte använt tidigare. Det är miniräknaren men framför allt 
grafräknaren som nämns. 
 

Jag har sett vad man gör genom grafräknaren. Grafräknaren är ett medel 
för att hjälpa mig rita för att tänka hur tal ser ut. Det är bra att få den 
bilden i huvudet. Det är det jag menar med att man inte behöver vålda in 
man ser hur det ser ut på grafräknaren (Erik). 
 

Samtalet i fokusgrupperna handlade även om vad som varit annorlunda i 
inlärningen i matematik under basåret jämfört med under gymnasietiden. Lisa 
betonar att den väsentliga skillnaden är att de haft tid att fördjupa sin förståelse. 
 

Jag har haft tid att tänka, lära, låta kunskaperna sjunka in på djupet. Det 
jag räknat har fått sjunka in genom att Pelle begränsat antalet uppgifter 
som ska räknas på varje avsnitt (Lisa). 

 
Några informanter menar också att de angriper uppgifterna på ett annat sätt nu. De 
vågar prova olika lösningar och kämpar mera för att kunna lösa uppgifterna. 
Informanterna menar också att de förstått matematiken på ett annat sätt än 
tidigare. Frans säger så här. 
 

 Vissa saker kan man slå in i skallen det funkar ju det också men jag 
känner att jag har förstått. Det är peppande att se att man förstått (Frans). 

 
En student, Erik, i motsats till flertalet andra att lektionerna under basåret har varit 
ganska traditionella och liknat de matematiklektioner som han haft på gymnasiet. 
 

Vi har räknat på samma sätt som tidigare. Skillnaden är att alla varit  
närvarande på alla lektionerna (Erik). 
 
 

Tydliggör utvecklingen 

 
En idé med portfolion är att studenterna ska vara aktiva i utformningen av mål i 
sitt lärande. Det är viktigt att studenten ser sambandet mellan egna mål och 
utveckling. I breven är det få informanter som överhuvudtaget pratar eller skriver 
om mål. De studenter som skriver om mål är Sonja som nämner ”man kan sätta 
upp egna mål”. Kajsa som skriver om att det är bra för lärandet att få sätta upp 
egna mål för arbetet. Kajsa menar också att formuleringen av mål hjälper henne 
att bli medveten om sitt lärande. ”Jag ser vad som varit svårt och vad jag behöver 
hjälp med. Olga skriver att hon använt målen för att ta reda på vad hon kan. 

Jag har kollat på målen och sett att jag kan till exempel allt om 
enhetscirkeln (Olga). 
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Under fokusgruppintervjuerna fick studenterna en kopia av de kriterier och mål 
för kursen som finns i studiehandledningen. Julia menar att hon ”inte kollat på 
målen” och Erik instämmer och säger: 

 

 Jag har inte tittat så mycket på målen bara i början av kursen. Kriterierna 
har jag sett i början av kursen men inte använt dem (Erik). 

 

Målen och kriterierna har dock tolkats och använts på flera olika sätt. Några 
informanter har använt dem för att få en överblick över kursens krav och vad som 
bedöms i examinationen. Lisa säger att hon använt dem 

 

Mera som en checklista eller överblick över vilka moment man ska kunna i 
kursen (Lisa). 

 

Ulla och Nora har båda främst använt mål och kriterier när de valt uppgifter och 
för sin examensportfolio. 

 

 Som en utgångspunkt för att veta vilka uppgifter de ska ta med i 
examensportfolion (Ulla). 

 

Tagit uppgifter från målen till examensportföljen. Kriterierna är bra när 
man skriver portföljutvärderingen (Nora). 

 
 

Ansvar och delaktighet 

 
Ett antal informanter anser att portfolion ställt både krav och gett dem möjlighet 
att ta ansvar för sina studier. David menar att han måste ta ökat ansvar för sin 
egen inlärning ”större krav på medverkan i min egen inlärning”. Vera tycks vara 
av samma uppfattning då hon säger sig ta ”större ansvar" för sina studier nu än 
tidigare. Frans kopplar ihop ansvar med examinationsformen på kursen och 
generellt hög närvaro på lektionerna. 

 

Ansvarsdelen på den här kursen är högre än på vanlig tenta. Det är bara 
typ tre [studenter] borta på lektionerna (Frans). 

 

För att kunna ta ansvar måste man vara motiverad och få möjlighet att kunna 
påverka sin inlärning. Sonja ser lärandet i det sammanhanget som något hon själv 
måste bidra till. 
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Jag räknar för min egen skull och känner att jag vill lära mig (Sonja). 

 

Ordet delaktighet är ett återkommande ord både i breven och i fokusgrupperna. 
Flera av informanterna beskriver känslan av delaktighet i sitt lärande genom att de 
planerar sina studier och sin examination själva utifrån den information som finns 
i studiehandledningen. Maria menar att 

 

Det är planeringen som har fått mig att ta ansvar för matten. Det är att 
man fått planera vad man ska göra och hur man ska redovisa för sig själv 
som gjort att jag tagit mer ansvar (Maria).  

 
Genom olika former av delaktighet tycks informanterna känna ansvar och 
studierna tycks ha blivit både mer personliga och dessutom roligare. 

 

Det är mycket roligare med matten när man är delaktig i planeringen och 
det gör matten mer personlig (Tove). 
 
Målar man sitt eget hus är man mer noggrann och ansvarsfull än när man 
målar åt någon annan (Kajsa). 

 

Man har planerat vad man ska göra och hur man ska redovisa för sig själv 
(Gunnar).  

 
I samtalen i fokusgrupperna menar informanterna att de varit delaktiga i 
planeringen av studierna utifrån den struktur på uppgifterna som Pelle gjort. 
Informanterna pratar om att de överhuvudtaget mognat och tar sina studier mera 
på allvar nu än på gymnasiet. Anders säger ”jag tar mer ansvar nu, jag vill att det 
ska gå bra”. För många är målet med att läsa matematik också tydligt, de ska bli 
behöriga att börja på den utbildning som de är garanterade en plats på och som de 
gärna vill gå. 

 
 

Medvetandegör tänkandet  
 
När studenterna lämnar in sin examinationsportfolio i matematik gör de också en 
skriftlig självvärdering där de ger sin motivering till valet av uppgifter och 
beskrivning av arbetsprocessen. Studenternas självvärdering av de egna 
uppgifterna kan ses som en lärprocess. Att reflektera över varför en uppgift är av 
hög kvalitet eller inte och vad som kunde ha gjorts annorlunda kan innebära ett 
lärande.  
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Du sammanfattar ditt arbete genom att värdera dig själv. Vad tycker du 
om din insats, vad har du lärt dig (Olga). 
 

När studenterna löst en uppgift i matematik ska de förklara med ord hur de gått 
tillväga. I fokusgruppen samtalar informanterna länge om hur de skriftliga 
förklaringarna bidragit till att se och upptäcka hur de gått tillväga och vad de lärt 
sig. De informanter som menar att den skriftliga dokumentationen av lösningarna 
på matematikuppgifterna har inneburit att de blivit medvetna om sitt tänkande i 
matematik är Julia som säger ”jag vet vad jag gör”, Gunnar och Lisa som anser att 
deras egna ord hjälper dem att förstå sitt eget lärande kring en svår uppgift. 

 
 En svår uppgift kanske ska jag ta den med i portföljen och då måste man 

skriva med sina egna ord, jag ser hur jag har gjort. Om jag bara kollar på 
siffrorna vet jag inte efter ett tag hur jag gjorde (Gunnar). 

 
Jag skriver i ord vad jag gjort, exakt vad jag gjort och varför. Jag 
beskriver hur jag gjort en andragradsekvation för det ser man inte när 
man bara tittar på det man räknat (Lisa). 

 
Ett antal informanter ser utvärdering av sin egen inlärning som en viktig del i 
lärandet. Anders säger ”i portföljen kan jag värdera mitt eget arbete”. Nora 
betonar att den självärdering som studenterna gör i samband med den slutliga 
examinationen på kursen har bidragit till ökad självkännedom ”jag har lärt känna 
mig själv genom självvärderingen”. När tänkandet har blivit ”synligt” har det i sin 
tur inneburit att förståelsen för matematik har ökat och blivit mera bestående. Erik 
säger 
 

Jag kan inte vålda in matten som jag gjorde förut, lärde mig utantill, för 
nu ska man ju redovisa hur man tänkt. Det sitter nog kvar längre (Erik). 

 
De uppgifter som väljs ut till examensportfolion ska åtföljas av en förklarande text 
till varför man valt just den uppgiften och en förklaring till lösningen. Bertil 
menar att när man väljer uppgifter måste man kunna förklara och förstå hur man 
gjort. 
 

I portföljen ska man också skriva hur man löst uppgiften då måste jag 
förstå (Bertil). 

 
Flera andra informanter menar att de blir medvetna om sitt lärande när de själva 
får välja ut och förklara hur de löst de uppgifter som ska lämnas in i 
examensportföljen. 

 
I portfolion är det egna utvalda tal med förklaringar och bilder. När jag 
väljer tal ser jag vad mycket jag lärt mig. Nu kan jag derivata, funktioner, 
enhetscirkeln (Ulla). 

Frans menar att han upptäckt ett sätt att lära sig matematik som bygger på hans 
intresse för att skriva. 
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Jag är egentligen ingen mattemänniska men detta har varit kul med att 
skriva, jag är egentligen en skrivare […] bra att skriva hur man tänkt 
(Frans). 
 
 

Lärarens betydelse  
Informanterna betonar att den feedback som de fått från läraren på det de skrivit i 
dagboken har bidragit till att stärka den egna motivationen att lära sig matematik. 
 

Inlärningen har påverkats, det är skillnad från förr. Att få feedback är 
motiverande. Det är kul att läsa Pelles kommentarer i dagboken. Jag har 
skrivit dagbok varje vecka. Motivationen för matematik har ökat från en 
etta till en femma under den här kursen (Inger). 

 
Både i brevstudien och i fokusgruppen skriver och berättar informanterna om 
lärarens viktiga roll dels för inlärningen i matematik men i synnerhet för 
portfoliometodens genomförande. Lärarens engagemang och pedagogiska 
kunnande har varit av stor betydelse. Några röster om Pelles både personliga och 
pedagogiska engagemang följer nedan: 
 

Vi har haft en sån fruktansvärd engagerad lärare och en pedagogisk 
sådan (Kajsa). 

 

Läraren är viktig. Det är inte vem som helst som skulle kunna använda 
portfoliometoden. Om vi haft Pelle och om vi haft lika mycket tid att jobba 
med matte hade vi säkert lärt oss lika mycket (Vera). 

 
Vid samtalet i fokusgruppen pratar informanterna vid ett flertal tillfällen om att 
Pelle är en bra lärare och att det är hans idé att arbeta med portfolio. Att kursen 
blivit så lyckad menar Gunnar beror på ”en kombination av Pelle och 
portföljmodellen”. Maria säger 
 

Pelle är en bra lärare, det är det som är skillnaden, spelar ingen roll hur 
han undervisat, vi hade lärt oss ändå, men nu var det ju hans ide med 
portfölj (Maria). 

 
Informanterna beskriver några av de egenskaper som de tycker gör Pelle till en bra 
lärare.  
 

Pelle ger exempel så man vet vad man ska använda matten till (Tove). 
 
Han är bra på att motivera folk mycket är Pelles förtjänst (David). 
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Portfolio som utvärderingsinstrument  
 
I min studie framkommer att stress och obehag inför tentamen reduceras med 
portfolio som examinationsform. Bertil menar att portfolio innebär att han 
”slipper den press och stress som en vanlig tenta innebär”. Kajsa framhåller att 
inlärningen i matematik sker på ett annat sätt, ”det blir inget intensivplugg inför 
tentan”. En annan informant, Anders, menar också att stressen minskar och han 
känner ”ingen panik inför svåra saker”. 

Informanterna i fokusgruppen tycks samtliga instämma i att frånvaro av oro och 
stress inför en slutlig skriftlig tentamen varit en mycket positiv del med 
portfolion. Någon menar att ”en traditionell tenta om man bara ser till betyget 
kanske kunde ha varit ett alternativ”. Samtliga informanter tycks mena att med en 
traditionell tentamen har kunnandet i matematik inte varit lika bestående. Sonja 
menar att 
 

Med vanlig tenta inte fått fastna lika bra, nu försvinner det inte bara efter 
tentan (Julia). 

 
Examensportfolion där informanterna själva skapar ett underlag för den slutliga 
bedömningen på kursen genom att välja ut sex uppgifter ses som ett bra sätt att få 
visa sitt kunnande i matematik. Informanterna ser arbetet med att färdigställa 
portföljen som ett sätt att befästa de kunskaper som de utvecklat under kursen. 
Ylva pratar om arbetet med examensportfolion 

 

Det som är bra med färdigställandet av portföljen är att när man väljer 
uppgifter så ser man svart på vitt vad man lärt sig under terminen (Ylva). 

 

Informanterna nämner också en annan viktig fördel med portfolion vad det gäller 
examinationsformen. Om de blir underkända på kursen kan de få komplettera 
portfolion utan att bli tvungna att invänta en speciell tidpunkt för omtentamen.  
 

Får man IG kan man göra om, man behöver inte vänta på nästa tenta 
(Inger). 

 
Erik har uppfattningen att matematikundervisningen har bedrivits som i en vanlig 
mattekurs men att det sätt som studenterna examinerats på skiljer sig från vad han 
tidigare varit van vid. 
 

Lektionerna har varit som vanligt, skillnaden är portföljen, 
examinationsformen (Erik). 
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Fördelar och nackdelar med portfolio 
 
Informanterna i fokusgruppen kom snabbt överens om vilka fördelarna med 
portfolion varit under kursen. De återkommer till att examinationsformen gör att 
de inte behöver känna sig stressade av en tentamen. ”Slipper tentastress” är ett 
återkommande uttryck i fokusgruppen. 
 
Julia pratar om att portfolio är ”en bra inlärningsform ”och menar att ”man får 
förståelse för det man gör”. Frans håller med och tillägger ”jag har fått en djupare 
förståelse för matematik”. Ulla säger att hon fått förståelse för matematik genom 
de skriftliga förklaringarna till lösningarna som hon skrivit. 
 

När jag valt egna tal och förklarat hur man gör har jag fått biljett på att 
jag kan och förstår till 100 % (Ulla). 
 

Det egna ansvaret för matematikstudierna har varit stort men det har också 
inneburit mycket arbete. Erik säger ”jag har verkligen tagit ansvar för mina 
studier”. Maria säger att  
 

Det har varit mer eget ansvar men också mera jobb, men det har varit 
positivt för mig (Maria). 

 
Lisa menar att en positiv del i kursen är dagboken som hon skrivit i varje vecka 
”reflektion genom dagboken är bra”. Hon fortsätter och säger  

 
Jag har fått självinsikt med portfolion på en vanlig kurs struntar man om 
man är där eller inte nu vet jag att det är bra att vara på mattetimmarna 
(Lisa). 
 

Informanterna säger att det ämne som de känt sig mest oroliga för när de började 
studera på basåret är matematik. ”Största fasan inför basåret var matten” säger 
Vera. ”Jag hade panik inför matten”, säger Maria. Frans säger ”det jag var mest 
orolig för på basåret var matten”. 

 

Majoriteten av informanterna skriver om en förändrad inställning till ämnet 
matematik. De menar att de tidigare upplevda känslorna av stress som matematik 
förknippats med har vänts till en positiv inställning till ämnet. Lisa skriver att 
portfolion har bidragit till ”en avstressande, rolig, lärorik och positiv upplevelse” 
och Tove säger ” jag är inte livrädd för matte längre”.  

 

 Matematik är kul, frihet, har inte känt att jag måste räkna 200 tal till 
(David).  

 

En positiv inställning till matematik och arbetet med portfolio har vidare bidragit 
till att informanterna fått ett bättre självförtroende. Några menar att matematik är 
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det ämne som de känner sig mest nöjda med i sina basårstudier. ”Jag har fått 
bättre självförtroende och känt mig lugn”, säger Maria. När Gunnar funderar över 
sin egen utveckling i matematik under basåret lyfter han fram både sitt nyvunna 
självförtroende i matematik och sin kunskapsutveckling. 

 

Jag har fått ett matematiskt självförtroende. Jag har gått från katastrof till 
en medelmåtta (Gunnar). 

 
Informanterna i fokusgruppen ägnade en lång stund till att fundera över nackdelar 
med portfolio. De tyckte att det var svårt att peka på nackdelar med portfolio. Det 
ämne som diskuterades ingående var hur läraren säkert kan veta vem som gjort 
uppgifterna i portfolion. Julia menade att man skulle kunna missbruka 
portfoliometoden: 
 

Vissa skulle inte ta eget ansvar utan ta hjälp av andra. Det handlar om 
etik och moral, som lärare skulle du aldrig få reda på fusket. Men man 
skulle ha ångest för att ha missbrukat ansvaret, det har inte missbrukats i 
vår klass. Man skulle kunna fuska och ta sig igenom kursen utan att 
anstränga sig (Julia). 
 

Alla informanter i fokusgruppen var överens om att det finns svårigheter med 
portfolion som metod för inlärning. Ulla säger att svårigheterna var störst i början 
av kursen och att det var det nya sättet att lära sig matematik på som var svårt. Det 
är svårt att sätta sig in i ett nytt sätt att lära sig tycks hon mena. 
 

Vi skulle ha fått tydligare och mer ingående information från början 
(Ulla). 

 
Ulla menar vidare att en traditionell tentamen kan passa de studenter som ”vill ha 
press på sig” bättre än examination genom portfolio. Hon menar att 
”tentastressen” kan ha en positiv inverkan inför examinationen och ”fungera som 
en piska”. 
 
Tidsaspekten diskuterades också i fokusgruppen. Nora säger att hon ägnat mycket 
tid till sina matematikstudier och säger att man kan se tidsåtgången som en 
nackdel om man inte vill lära sig matematik. 
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Diskussion  
 

Tillförlitlighet och giltighet i undersökningen 
 
Då min undersökning syftar till att förstå hur portfolio som pedagogiskt verktyg 
uppfattas av studenter var en förutsättning att de som skulle ingå i studien också 
arbetade och undervisades med portfolio. De som deltar i min studie undervisas 
av en lärare som valt att arbeta med portfolio som inlärningsredskap, utvärderings 
- och examinationsinstrument. Den första undersökningen genomfördes med den 
så kallade brevmetoden och i denna undersökning används videoinspelade 
fokusgruppsintervjuer. 
 
Utifrån det begränsade empiriska materialet som jag haft i min undersökning bör 
inte generella slutsatser dras om hur lärande och bedömning i portfolio uppfattas 
av studenter. Undersökningen visar dock på samstämmighet med forskning inom 
området när det gäller hur lärande och bedömning påverkas av portfolion som 
pedagogiskt verktyg. Kan man då tala om resultaten i form av tillförlitlighet i min 
studie? Kvale (1997) har en intressant aspekt på generaliseringsbegreppet som 
tangerar den frågan. Han menar att man måste fråga sig vem som ska generalisera 
de resultat som den kvalitativa studien presenterar, är det läsaren eller den som 
gjort undersökningen. Kvale säger, att den som gör undersökningen, måste se till 
att tillhandahålla så mycket information att läsaren kan göra en egen bedömning 
av resultatets generella värde. Studien har en kvalitativ ansats i den mening att 
min avsikt inte är att kvantifiera resultatet utan jag intresserar mig för studenternas 
uppfattningar av att arbeta och examineras med portfolio. 
 

Reflektioner över metod 
 
I brevstudien har samtliga 18 informanter kommit till tals. Genom brevskrivandet 
har de skriftligt formulerat och reflekterat över sitt lärande. I 
fokusgruppintervjuerna skapar informanterna mening tillsammans genom samtal. 
Meningen byggs upp i ett socialt sammanhang som hjälper informanterna att 
formulera och precisera sina erfarenheter och uppfattningar. 
Fokusgruppsintervjuer kan i den här studien därför ses som en lämplig metod med 
sociokulturella förtecken. 
 

En svaghet med brevmetoden är att kvaliteten i breven är beroende av 
informanternas förmåga att uttrycka sig i skrift. Det kan finnas tankar och 
erfarenheter som för vissa individer ter sig svåra att formulera och uttrycka i 
skrift. Det finns också en skillnad på brevens längd vad det gäller de kvinnliga 
och manliga studenterna. I studien kan det därför finnas en risk att de kvinnliga 
studenternas erfarenheter är mera framträdande på grund av deras förmåga att 
skriva mera och längre. Ytterligare en svaghet med brevmetoden är att den i 
motsats till intervjuer inte medger uppföljningsfrågor som kan ge mera 
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information om hur informanterna uppfattar frågeställningarna. I min studie har 
jag därför kompletterat brevstudien med fokusgruppintervjuer. 
 
När det gäller fokusgruppintervjuerna finns vissa tillförlitlighetsproblem jämfört 
med enskilda intervjuer. Till exempel kan dominanta personer i gruppen ta över 
diskussionen och påverka gruppen på bekostnad av de mer tillbakadragna som 
Wibeck (1998) också pekar på. Denna effekt var emellertid inte påtaglig i min 
undersökning. I båda grupperna fanns det deltagare som var mera tillbakadragna 
än de övriga men deltagarna i gruppen var uppmärksamma på detta och frågade 
ofta efter deras åsikter. Deltagarna i de båda grupperna var också bekanta med 
varandra vilket kan ses både som en för - och nackdel, eftersom det redan kan 
existera maktrelationer som påverkar gruppmedlemmarnas yttranden. I 
intervjusituationerna med de båda fokusgrupperna var dock samtliga deltagare 
aktiva och uttryckte sina åsikter även om dessa skilde sig från de andras 
uppfattningar. 
 

 Analys av resultat 
 
I diskussionen sammanfattar och diskuterar jag studiens resultat mot bakgrund av 
studiens teoretiska utgångspunkter och mina två frågeställningar som berör hur de 
studerande upplever att arbetet med portfolio påverkat dels deras lärande, dels 
bedömning och examination i matematik. Avslutningsvis kommer några tankar 
om fortsatt forskning. 
 

För att anknyta till den första frågeställningen kan man av informanternas utsagor 
finna att nyckelbegreppen i portfolion, reflektion och 
självvärdering/självbedömning är framträdande i samtliga informanters utsagor.  
Samtliga informanter nämner skrivandet i dagboken och de reflektioner detta gett 
upphov till som en faktor som påverkat lärandet i matematik. Här anknyter 
studiens resultat till Ellmin (2003), Taube (1997) och Lindström (1999) som alla 
lyfter fram reflektion som en hörnpelare när det gäller användning av portfolion 
som inlärningsstrategi. Genom skrivandet i dagboken, menar de studerande, att de 
reflekterar över sina uppgifter och i förlängningen sitt eget lärande, samtidigt som 
de identifierar sina starka och svaga sidor och därigenom får insikt om vad som 
behöver förbättras. När studenterna samlar uppgifter i arbetsportfolion ska de 
förklara med ord hur de gått tillväga när de löst uppgifterna. Många studenter 
uttrycker att deras egna skriftliga förklaringar/formuleringar har bidragit till att de 
förstått sitt tänkande i matematik och att detta har bidragit till en djupare 
förståelse. Resultaten är i överensstämmelse med Skolverkets (2005a) syn på att 
den studerandes egna reflektioner kring sin egen läroprocess befrämjar lärandet. 
 
Undersökningen visar vidare att en del av informanterna ser självvärdering som 
betydelsefullt för att lära sig om sitt lärande. Några informanter beskriver att de 
fått en mer realistisk syn på sin egen kunskap, vilket också Gipps (1999) menar är 
ett uttalat ett syfte i självvärdering. Undersökningens resultat står här i samklang 
med såväl Ellmin (2003) som Gipps (1999) som Phelps, Graham, Kerr (2004) 
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vilka alla framhåller att lärande individer behöver ägna sig åt 
självvärdering/självbedömning för att utveckla bilden av sig själva som lärande. 
Informanternas erfarenheter att självvärdering påverkar kunskapsutvecklingen 
positivt är också i överensstämmelse med Skolverkets (2005b) översikt. 
Skolverket lyfter fram att kontinuerlig självbedömning är en förutsättning för att 
de studerande ska utvecklas optimalt. I denna översikt pekas också på att 
studerande som ägnar sig åt självbedömning, generellt når högre resultat än 
studerande som enbart förlitar sig på lärarnas bedömning av tillägnade kunskaper. 
 
Studien visar dock att det är få informanter som nämner de nationella målen och 
kriterierna som viktiga för sin bedömning. När informanterna diskuterar kriterier 
nämns de betygskriterier där de själva ska bedöma såväl produkt-, process- som 
sociala kriterier för portfolion. De diskuterar däremot inte de nationella kriterierna 
för godkänd och väl godkänd. Kriterierna för portfolion används som hjälp för att 
välja övningsuppgifter och examinationsuppgifter som ska sparas i portfolion. De 
få informanter som nämner de nationella målen för kurserna menar att målen ger 
dem en översikt över kursens innehåll. Såväl Gipps (1999) som Skolverket 
(2005b) menar att det är viktigt att tydliggöra kriterier och mål som ska ligga till 
grund för bedömning Resultaten pekar däremot på att nationella kriterier och mål 
inte verkar ha någon framträdande roll för informanterna. Möjligen skulle 
kriterierna kunna ha uppfattats på ett annat sätt om studenterna på något sätt gjorts 
delaktiga i utformningen av dessa. För de flesta studenter är det personliga målet, 
att de ska bli behöriga att börja på den utbildning som de är garanterade en plats 
på, det viktigaste målet. 
 
Informanterna menar att de varit delaktiga i sitt lärande dels genom att de kunnat 
planera sina studier och dels genom de skriftliga motiveringarna och 
förklaringarna till de uppgifter som sparas i portfolion. Delaktigheten i lärandet 
tycks sålunda ha bidragit till att höja motivationen att lära matematik. Många 
informanter menar att det ämne som de känt sig mest oroliga för när de började 
studera på basåret är matematik. Majoriteten av informanterna menar emellertid 
att deras inställning till ämnet matematik förändrats under arbetet med portfolio. 
En positiv inställning till matematik och arbetet med portfolio har vidare bidragit 
till att informanterna fått ett bättre självförtroende i ämnet. En ökad självtillit kan 
anknytas till Taube (1997), som menar, att om studenter tillåts ta ett stort ansvar 
för sin inlärning ökar deras självtillit. Delaktighet och ansvar är, som jag ser, det 
nära förbundna med varandra. Av resultatet framkommer att medansvar och 
ansvarstagande för lärandet utgör en viktig del i portfolion.  
 
 
Majoriteten av informanterna lyfter särskilt fram lärarens betydelsefulla roll för 
undervisningen och därmed också deras lärande. De menar att den specifike 
lärarens pedagogiska praktik genomsyras av hans grundsyn på lärande och på 
studenters utvecklingsmöjligheter. Sambandet mellan lärarens sätt att undervisa 
och studenternas lärande i portfolio, det vill säga ett pedagogiskt förhållningssätt, 
betonas också av Lindström (1997).  
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Informanterna ger också uttryck för lärarens betydelse för att de skriftligt ska 
reflektera över sina studier i dagboken genom att han avsätter tid för skrivandet. 
Med liknande utgångspunkter menar Skolverket (2005b) att det är lärarens uppgift 
att skapa tillfällen så studenterna ges möjlighet att reflektera över sina arbeten och 
sitt arbetssätt. 
 
Genom dagboken kommunicerar de studerande med läraren som därigenom ser 
varje enskild students utvecklingsbehov. Den respons läraren ger tycks bidra till 
att stärka lärandet i matematik. Betydelsen av positiv respons för studenters 
kunskapsutveckling betonas också av Black och Wiliam (1998). Lärarens respons 
kan här betraktas som det stöd och den hjälp Vygotskij pekar på är nödvändig för 
att utveckla lärande och nå den närmaste utvecklingszonen.  
 
Informanterna verkar uppfatta de nationella målen som allmänna anvisningar för 
vilka moment som ingår i kursen. För mig är det ett förvånande resultat eftersom 
jag ser det som problematiskt för studenterna att inte känna till kursens mål. Hur 
vet då studenterna vad de ska lära sig? En tänkbar förklaring till att målen inte ses 
som viktiga kan vara att läraren har organiserat kursens innehåll i en studieguide. 
Studenterna tycks därigenom förlita sig på att de nationella kursmålen omfattas av 
studieguiden. Den processinriktade bedömning som sker i portfolion innebär att 
studenter värderar och skapar medvetenhet om sin utveckling och om sitt lärande. 
Dessa formativa eller processinriktade bedömningar är enligt Gipps (1999) viktiga 
för att stödja lärandet. 
 
Av resultaten framgår att så gott som alla informanter nämner examensportfolion 
som ett positivt alternativ till traditionella prov. Studenterna känner sig mindre 
stressade än vid traditionella matematikprov. Detta har i sin tur bidragit till ett 
lugnare tempo i lärandeprocessen, en positiv attityd till ämnet och en ökad 
förståelse. Studiens resultat kan här anknytas till Nyström och Palms (2001) 
uppfattning att lärandet är beroende av hur bedömningen sker och på vilket 
innehåll man blir bedömd.  
 
De negativa relationerna mellan traditionell provkultur i matematik och 
studerandes lärande är något som kritiseras av såväl Black och Wiliam (1998), 
Gipps (1999) som Skolverket (2003). Informanterna i studien menar däremot att i 
den bedömningskultur som de mött under arbetet med portfolio bedöms andra 
kvaliteter än i ett traditionellt prov. Den processinriktade bedömning som 
tillämpas i portfolio innebär att de kvaliteter som bedöms i portfolion inkluderar 
resultatet av arbetet under en längre tidsperiod, de strategier som använts och de 
förändringar som skett under lärandet. 
 

För att kunna utveckla alternativa bedömningsformer, formativa respektive 
summativa, bör syftet med bedömningen vara klarlagt, vilket diskuteras av Black 
(1998), Shepard (2000) och Gipps (1999). Intentionerna med den formativa 
bedömningen är att stödja studentens lärandeprocess, där den lärande individen 
värderas i förhållande till sin egen utveckling. Den summativa bedömningen får, 
genom att den ska garantera kunskapskvalitet, en kontrollerande funktion. 
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Bedömningen av informanternas examensportfolio är en kombination av formativ 
och summativ bedömning. Underlaget för den formativa och kontinuerliga 
bedömningen är studenternas arbetsportfolio och underlaget för den summativa, 
kontrollerande och betygsgrundande bedömningen är examensportfolion. 
 
Vad som för mig blir problematiskt är att studenterna har stor valfrihet att välja 
uppgifter i examensportfolion inför den slutliga, summativa, examinationen. 
Läraren ska sedan bedöma och betygssätta både utifrån de nationella kursmålen 
och samtidigt ta hänsyn till den enskilde studentens utveckling. En fråga som jag 
ställer är om det är möjligt att förena summativ och formativ bedömning? Hur ska 
balansen mellan kontrollfunktionen och lärandefunktionen vara? Bör processen 
ingå som en del av det som bedöms eller är det produkten ensam som ska 
bedömas? En annan fråga som jag ställer mig är vilken betydelse de mättekniska 
bristerna som Cunningham (1998) och Cizek (1997) pekar på i sin forskning får 
för kraven på och tillämpningen av likvärdig bedömning? Möjligen är Gipps 
(1999) tankar om att kombinera traditionella prov med kontinuerliga bedömningar 
en väg att gå. 
 

Ytterligare en fråga som jag tycker är viktig att ställa är om synen på bedömning 
och kunskap kan förändras så att lärare och studenter ser bedömning som en hjälp 
och del i inlärningsprocessen istället för ett tillfälle för kontroll och 
betygssättning. För att kunna utforma sådana kvalitativa bedömningar i 
matematik, tror jag i likhet med Shepard (2000), att synsättet att se lärande och 
bedömning som två separata processer måste förändras. Här kan man å ena sidan 
se portfolion som ett verktyg för att förändra lärandemiljön, å andra sidan som ett 
uttryck för att en förändrad lärandemiljö kräver nya bedömningsformer. Jag tror 
att frågor om varierande bedömningsformer, såväl skriftliga som muntliga, genom 
handling och genom egen utvärdering kommer att diskuteras framöver som ett 
område som behöver utvecklas framförallt i matematik. 
 
 
Studien visar att de studerande som i undervisning använt portfolion som 
pedagogiskt verktyg i hög grad upplever att deras lärprocess och 
kunskapstillägnande konkretiseras och synliggörs genom portfolion. Man kan, 
med utgångspunkt från Dysthe (2003), anlägga ett sociokulturellt perspektiv på 
portfolio för att förstå betydelsen av den lärandemiljö som informanterna varit en 
del av. Gruppens betydelse kan förstås som en praxisgemenskap, där studerande 
med olika kunskaper har delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Med 
Dysthes ord skulle man här kunna säga att lärandet är distribuerat bland de olika 
deltagarna i gruppen. Lärandet är också situerat och socialt betingat då interaktion 
med andra är grunden för vad och hur studenterna lär sig. Att informanternas 
matematiklärande sker i en ny lärandemiljö skild från deras tidigare skoltid 
innebär att man, med Dysthe kan säga att lärandet är situerat i en ny kontext. Man 
kan vidare se att lärandet är medierat genom olika artefakter som grafräknare, 
miniräknare, färgpennor och dagböcker. Portfolion som examinationsform är det 
viktigaste redskapet som medierar lärandet i matematik. Vissa informanter menar 
att matematik genom portfolion är det ämne som de känner sig mest nöjda med i 
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sina basårstudier. Det är inte bara läraren som stödjer lärandet utan också 
kamraterna. Man kan här, med stöd av Vygotskij, dra slutsatsen att när 
studenterna sökt och utvecklat kunskap tillsammans med andra, såväl kamrater 
som lärare, så har de befunnit sig i det optimala inlärningsområdet, det Vygotskij 
kallar den närmaste utvecklingszonen. 
 

Reflektion och förslag på fortsatt forskning 
 
Portfolion kan ses som ett pedagogiskt verktyg för att stödja och leda studentens 
lärande, en inlärningsstrategi men portfolion är också en utvärderingsstrategi som 
kontinuerligt speglar studenters utveckling och lärande. Vad det gäller portfolio 
och lärandet kan frågan ställas om studenternas positiva upplevelser av att lära 
matematik under basåret är kopplat till portfolion som pedagogiskt redskap eller 
om det är den sociokulturella lärandemiljö, som integrerar lärande och 
bedömning, som gör att studenterna generellt upplever sina matematikstudier 
positivt.  
 
Portfolion som examinationsform tycker jag kan ses som en alternativ form av 
utvärdering i matematik som strävar mot en mera kvalitativ utvärdering av 
studerandes kunskaper, vilket också står i överensstämmelse med sådana 
alternativa examinationsformer som Skolverket (2003; 2005a), och Shepard 
(2000) menar är angelägna att utveckla. Samtidigt är det viktigt att vi lärare 
reflekterar över de bedömningsformer vi väljer, både med avseende på 
konsekvenser för studenten och för oss själva. Den formativa bedömningen 
medför att studentens självkänsla och lärande påverkas positivt. För lärarens del är 
emellertid denna bedömningsform betydligt mer tidskrävande än traditionella 
examinationsformer, vilket också Airaisian (2001) understryker. En relevant fråga 
i detta sammanhang måste därför vara hur mycket tid vi lärare är beredda att 
avsätta för bedömning och examination.  
 
Portfolion förändrar inget i sig. Den kan bli ett värdefullt didaktiskt redskap men 
endast under förutsättning att lärarna, som tillämpar detta arbetssätt, är medvetna 
om de förändringar som krävs för att sätta studenters lärande i centrum. Att arbeta 
med portfolio innebär en perspektivförskjutning från undervisning till lärande. Det 
handlar inte i första hand om ett samlande av studenters arbeten i en mapp utan 
om att sträva efter att åstadkomma ett nytt förhållningssätt till att lära vilket 
innebär att lärarrollen kommer att påverkas. Lärarens uppgift kommer att 
förändras från att vara ledare och den som därmed bestämmer vad som ska läras 
ut och när det ska läras in till den som stöder, uppmuntrar och tillhandahåller 
medlen för lärandet. Intressanta frågor som kan ställas är hur lärarens 
arbetsuppgifter påverkas av portfoliometoden, varför de valt att arbeta med 
portfolio och hur lärare som arbetar med portfolio uppfattar sin lärarroll. 
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Bilaga 1 
Dagbok 

 
Namn: 
 
Datum: 
 
Vad tycker du gått bra denna vecka? 
 
 
 
 
Vad tycker du att du har lärt dig? 
 
 
 
 
 
Vilka problem har du stött på i ditt arbete under veckan? 
 
 
 
 
 
Vad har du gjort för att försöka komma över problemen? 
 
 
 
 
 
Hur behöver du förbereda dig för kommande uppgifter? 
 
 
 
 
 
Vad vill du gärna ha hjälp med? 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Institutionen Ma T Nv, Umeå universitet, studiehandledning, opublicerat 
underlag 
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Bilaga 2 
 

 

Källa: Institutionen Ma T Nv, Umeå universitet, studiehandledning, opublicerat 
underlag 

 
 

Studentens självvärdering och beskrivning av sin arbetsprocess 
   
1. Vilka uppgifter har du arbetat med? Intention 
  

 
 

2. Välj en uppgift du tycker om? Förklara varför. Självvärdering - kvalitet 
  

 
 

3. Välj en uppgift som du är mindre nöjd med Självvärdering - kvalitet 
  

 
 

4. Välj en uppgift som säger något om ditt sätt att uttrycka 
dig. Hur ser man att det är du som gjort den? 

Självvärdering – personlig 
stil 

  
 

 

5. Vad har du velat uttrycka med din portfölj? Intention 
  

 
 

6. Varifrån fick du idéer till uppgifterna? Självständigt arbete utnyttjat 
källor 

  
 

 

7. Vilka problem och svårigheter stötte du på under arbetet? 
Hur bar du dig åt för att lösa dem? 

kreativitet - 
uppfinningsförmåga 

  
 

 

8. Har du prövat på att göra något du inte kunde innan? Hur 
gick det? 

uppfinningsförmåga lära av 
erfarenheter 

  
 

 

9. Välj en uppgift där du lärt dig något nytt om att lösa 
problem. Vad lärde du dig? 

uppfinningsförmåga 

  
 

 

10. Välj en uppgift du skulle vilja ändra eller göra om. Vad 
skulle du i så fall göra? 

undersökande – utveckla 
idéer 

  
 

 

11. Hur mycket hjälp har du fått? Vem har hjälpt dig och på 
vad sätt? 

Övergripande bedömning för 
alla kriterier 
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Bilaga 3 
 
 

Portföljutvärdering 
Som betygskriterier kommer såväl produkt-, process- och sociala kriterier att utnyttjas. 
 
Produktkriterier  

1. Förverkligande av författarens intention 
2. Form och komposition 
3. Hantverksskicklighet 

 

Vid bedömningen tillämpas följande nivåbeskrivningar: 
 
VG Studentens klara intention framgår på ett övertygande sätt direkt i portföljen.  

G Studenten har en klar intention men den framgår inte av portföljen förrän man får den 
 förklarad för sig. 

U     Studenten har ingen medveten avsikt med portföljen. 

 
Processkriterier 

4. Undersökande arbete (Envishet och tålamod) 
5. Uppfinningsförmåga (Fantasi och djärvhet) 
6. Förmåga att utnyttja förebilder (Vilja och förmåga att lära av andra) 

 

Vid bedömningen tillämpas följande nivåbeskrivningar: 
 
VG Studentens lägger ned stor möda, närmar sig teman och problem från ett flertal  
 utgångspunkter och utvecklar arbetet genom ett prövande arbetssätt.  

G Studenten ger inte upp i första taget utan väljer ett visst angreppssätt som han/hon  
 börjar utveckla vidare. 

U      Studenten ger lätt upp, fullföljer sällan egna idéer och gör endast bristfälligt det som  
         krävs. 
 
Sociala kriterier 

7. Förmåga till självvärdering 

Vid bedömningen tillämpas följande nivåbeskrivningar: 

 

VG Studenten ser tydliga förtjänster och brister i sitt eget arbete och kan välja ut delar i  
 arbetet som belyser den egna utvecklingen. Han/hon kan motivera sina omdömen och  
 förklara varför det gick som det gjorde.  

G Studenten klarar i regel av att själv se förtjänster och brister i sitt arbete och kan välja  
 ut delar i arbetet som belyser den egna utvecklingen.  

U    Studenten kan inte, eller endast med viss hjälp, peka ut de starka och svaga sidorna i det  
         egna arbetet eller skilja mellan arbeten som är lyckade och mindre lyckade.  
      

 
Källa: Institutionen Ma T Nv, Umeå universitet, studiehandledning, opublicerat 
underlag 
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Bilaga 4 
 

 
Betygskriterier 

 
Kriterier för betyget Godkänd 
 
G1:Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder och tillvägagångssätt för att 
formulera och lösa problem i ett steg. 
 
G2:Eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 
 
G3:Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner samt utför beräkningar 
på ett sådant sätt att det är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till 
uttryck. 
 
G4:Eleven skiljer gissningar och antaganden från givna fakta och härledningar eller bevis.  
 
 
 
Kriterier för betyget Väl godkänd 
 
V1:Eleven använder lämpliga matematiska begrepp, metoder, modeller och tillvägagångssätt 
för att formulera och lösa olika typer av problem. 
 
V2:Eleven deltar i och genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 
 
V3:Eleven gör matematiska tolkningar av situationer eller händelser samt genomför och 
redovisar sitt arbete med logiska resonemang såväl muntligt som skriftligt. 
 
V4:Eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner på sådant sätt att det är 
lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såväl muntligt som skriftligt. 
 
V5:Eleven visar säkerhet beträffande beräkningar och lösning av olika typer av problem och 
använder sina kunskaper från olika delområden av matematiken. 
 
V6:Eleven ger exempel på hur matematiken utvecklats och använts genom historien och 
vilken betydelse den har i vår tid inom några olika områden. 
 
 

Källa: Matematik D, kursplan för gymnasieskolan 
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Bilaga 5 

 
Samtalsguide till fokusgruppintervju 

 
Syftet med intervjun är att undersöka hur basårsstudenter uppfattar lärandet och inriktar sitt 
lärande i matematik när de arbetar med portföljmetoden. 
 
 
Öppningsfråga 
 
Ett tydligt resultat av era brev är att portfolion som utvärderingsinstrument och 
examinationsform minskar ”tentastressen". De argument som finns med i era brev är t.ex. 
dessa 
”Slipper den press och stress som en vanlig tenta innebär.” 

”Inget intensivplugg inför tentan.” 

”Ingen panik över svåra saker.”  

� Vad säger du om detta, är det en beskrivning som du tycker att jag har tolkat rätt och 
som du tycker stämmer? 

 
 
Introduktionsfrågor 
 

� På vilket sätt har inlärningen i matematik påverkats av examinationsformen? 
� Tänker du, pluggar du, lär du dig på nåt speciellt sätt när du vet att examinationen sker 

via portfölj?  
� Styr portföljen som examinationsform din inlärning i matematik på något sätt? 

 
 
Övergångsfrågor 
  

� Har du använt andra strategier eller verktyg för att lösa matematikuppgifter under den 
här kursen än du använt under t.ex. gymnasiet? 

� Om har gjort det kan du ge konkreta exempel på vilka strategier/verktyg och metoder 
du använt? 

 

Nyckelfrågor 

 
Test i portfölj, ”strategiruta" 

gissat huvudräkning./pröva algebraiskt miniräknare kombination 

 

� Vad har den här strategirutan haft för betydelse för ditt lärande i matematik?  
� Löser/angriper du ett matteproblem på ett annat sätt nu än tidigare som du ser kopplat 

till den här kursen? 
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I era kompendier för de båda terminerna finns det del mål för kursen, betygskriterier för 
portföljen och  

för G respektive VG.                       

 

� Vad har dessa mål och kriterier betytt för ditt lärande under basåret? Hur har du 
använt dem? 

 

� Vad har portfolimetoden i matematik inneburit för dig vad det gäller frihet att välja 
innehåll, ansvar och delaktighet i dina studier? 

 
 

Resuméfrågor och avslutningsfrågor 

 

� Beskriv tre fördelar och tre nackdelar med portföljarbete. 
 

� Vad skulle du vilja ändra på i portföljarbetet 
 

� Har vi/jag glömt någon infallsvinkel som ni tycker är viktig vad det gäller lärande i 
matematik via portfoliometoden? 

 
 
 
 
 
 


