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1. INLEDNING 
 
 
Idén till detta examensarbete uppkom då jag, i tidningen Slöjdforum, läste om Skuru skola i 
Nacka utanför Stockholm. På Skuru skola används nämligen portfoliome toden i textilslöjden 
för att dokumentera elevernas arbete och resultat.1 Innan jag läste artikeln visste jag att 
portfoliometoden används i grundskolans basämnen men att metoden används i textilslöjden 
var nytt för mig. I artikeln såg jag flera fördelar med portfoliometoden och blev därför 
intresserad av att få veta mer.  
 
Portfoliometoden bygger i korta drag på att eleven ska bli medveten om sin lärandeprocess 
genom att reflektera över sitt arbete och sin prestation. Eleven samlar sitt skolarbete i en 
portfolio, som exempelvis kan vara en pärm eller en låda. Portfolion ska lyfta fram det 
positiva hos eleven, synliggöra hennes framsteg och på så sätt stärka hennes självförtroende. 
Detta i sin tur, ska ge eleven styrka till att angripa områden där hon behöve r mer övning.  
 
Enligt kursplanen för slöjd ska eleverna arbeta efter den så kallade slöjdprocessen, vilken 
består av idé, planering, genomförande och värdering. Arbetet med ett slöjdalster börjar med 
en idé. Utifrån idén gör eleven en planering, i vilken val av metod och material ingår. Under 
genomförandet får eleven ökade kunskaper om material, verktyg, arbetsmetoder etc. 
I värderingen, som är en viktig del i slöjdprocessen, reflekterar eleven över sin arbetsprocess 
och sitt resultat.2 Textillärare Pernilla Åborg menar att portfoliometoden och textilslöjdens 
arbetssätt har en liknande arbetsgång. Hon tycker att portfolio passar bra ihop med 
textilslöjd.3  En textilslöjdslärare, som vill börja arbeta med portfoliometoden, behöver inte 
ändra slöjdens grundläggande arbetssätt.  
 
Vid utvecklingssamtal då föräldrar närvarar kan elevens portfolio med fördel användas. 
Elevens arbeten kan lättare åskådliggöras med hjälp av portfolion, vilket ger föräldrarna 
möjligheten att se barnets arbete och utveckling. Personligen tror jag att den här möjligheten 
kan göra det lättare för läraren att visa textilslöjdens syften och mål för föräldrarna. 
 
Vid stadieövergångar kan portfolion vara till nytta. Elevens nya lärare kan i portfolion se vad 
eleven arbetat med under sin skoltid och fortsätta bygga på den kunskap eleven tidigare 
skaffat sig. 4  
 
Det finns inte mycket skrivet om just portfoliometoden i textilslöjden. Jag kommer därför till 
en början att beskriva portfoliometoden mer allmänt utifrån basämnena i grundskolan, för att 
senare med hjälp av intervjuresultat försöka ge en bild av hur portfoliometoden används i 
textilslöjden.  
 
Portfolio är ett arbetssätt som verkar ligga i tiden. Jag vill skaffa mig en uppfattning om jag, 
som blivande textilslöjdslärare, skulle vilja arbeta med portfoliometoden i min kommande 
undervisning. Jag vill påpeka att jag i arbetet omnämner eleven som hon, enbart för att få ett 
bättre flyt i texten. 

                                                 
1 Persson, ”Portfolio - något för slöjden”. Slöjdforum 2001:01, s.4-8 
2 Skolverket, Grundskolans kursplaner och betygskriterier,  Slöjd. 2000 
3 Persson, 2 001:01, s.4 
4 Persson, 2 001:01, s.4-8 
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2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Detta examensarbete beskriver portfoliometoden och hur den kan användas i grundskolan. 
Mitt intresse ligger i att skaffa mig allmänna kunskaper om portfoliometoden, för att utifrån 
denna grund, rikta in arbetet på portfoliometodens användbarhet i textilslöjden. Jag vill med 
hjälp av intervjuer ta reda på hur några textillärare arbetar med portfoliometoden, samt hur 
lärarna uppfattar arbetssättet.  
 
 
I mitt arbete har jag valt att utgå ifrån följande frågeställningar: 
 

1. Vad är portfoliometoden? 
2. Hur kan portfoliometoden användas i textilslöjden? 
3. Vilka är portfoliometodens för- och nackdelar, då den används i textilslöjden? 
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3. BAKGRUND 
 
 
3.1 Definition av portfolio 
 
Ordet portfolio kan delas upp i två latinska ord, portare som betyder att bära och folium som 
betyder blad, papper. Portfolio kan fritt översättas till, ”att bära blad eller papper”. Varje skola 
avgör själv vad deras portfolioarbete ska få för namn.5 Ordet portfolio kan vara svårt för 
eleverna att förstå. Många skolor väljer därför att ge portfolion ett namn som eleverna lättare 
kan förknippa med portfoliometodens arbetssätt. Portfolion kan få namn som portfölj, 
uppvisningsmapp, tankens fönster, historieberättaren, bevisboxen och laboratoriet.6 Jag 
kommer i mitt arbete att använda ordet portfolio. 
 
Citaten nedan förklarar vad portfoliometoden kan innebära.  
 

En portfolio utgörs av en systematisk samling elevarbeten som visar elevens ansträngningar, 
framsteg och prestationer inom ett eller flera områden. Samlingen måste inbegripa elevmedverkan 
vid valet av innehåll, kriterier för urval, kriterier för att bedöma värdet i relation till vissa 
gemensamt uppställda mål samt visa eleverna självreflektioner och attityder till ämnet.  
(Taube, 1997, s10) 

 
Att arbeta med portfolio erbjuder läraren ett sätt att hjälpa eleven att organisera sitt eget lärande. 
Eleven kan med sin portfolio få en överblick över sitt skolarbete och med lärarens vägledning lära 
sig granska det, reflektera över det och värdera det. Det handlar om att hjälpa eleven identifiera 
sina starka sidor och vad som behöver förbättras. (Ellmin, Portfolio i praktiken . 2000, s.3) 

 
Portfolion samordnar skolans, elevernas och föräldrarnas mål. Den underlättar kommunikationen 
och ökar förståelsen för elevens behov, strävanden och utveckling.  
(Ellmin, Portfolio i praktiken . 2000, s.3) 

 
Citaten ovan säger att portfoliometoden är ett hjälpmedel för att dokumentera elevens 
utveckling. Det är viktigt att eleven är engagerad i planering av skolarbetet och val av innehåll 
i portfolion. Eleven ska genom att reflektera och värdera innehållet i portfolion, synliggöra 
sina starka sidor, vilket i sin tur ska underlätta för fortsatt lärande. Portfolion ska göra elever, 
lärare och föräldrar medvetna om skolans mål. Föräldrarna ska få en bättre insyn i sitt barns 
arbete och lättare kunna följa elevens utveckling. 
 
 
3.2 Historik 
 
Portfolio har länge använts inom konstnärs- och reklamkretsar. Konstnären eller 
reklammakaren samlar i sin yrkesporfolio, ett urval av arbeten som presenterar hans eller 
hennes kunnande och utveckling inom yrket. Portfolion visas till exempel upp vid en 
anställningsintervju. 7 Ordet portfölj brukar även användas inom ekonomi. De aktier och 
värdepapper en person äger utgör hennes aktieportfölj.  
 
Ellmin och Moreau jämför den portfolio som används i skolan med yrkesportfolio.  
 

                                                 
5 Ellmin, 1999, s.26 
6 Ellmin, Portfolio -sätt att arbeta, tänka och lära . Stockholm: Gothia 1999, s.24 
7 Moreau, ”Varför porfolio?”. Skolbarn 1999: 5-6, s.6   
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Det nya är inte samlandet utan att det finns ett syfte med samlandet, utifrån mål, utvärdering och 
utveckling och till lärarens sätt att undervisa. (Ellmin, 1999, s.23) 

 
Varje del som finns med i portfolion måste kunna påvisa att det skett någon typ av lärande och 
förståelse. (Moreau, ”Att bygga upp en portfolio” 1999, s.19) 
 

Portfolioarbete i skolan får inte enbart innebära att eleven samlar dokument. Det måste finnas 
en mening bakom varje dokument som sparas. Eleven ska välja ut arbeten, som visar att hon 
har lärt sig och utvecklats.  
 
I brittiska skolor har portfoliometoden praktiserats sedan 1970-talet. Portfoliometoden är idag 
vanlig även i övriga Europa. I USA har metoden använts ett tag. Amerikanarna började 
använda portfoliometoden för att de kände behov av att ha ett alternativ till den utbredda 
användningen av prov och test i amerikanska skolor. På Nya Zeeland är portfoliometoden 
väletablerad. Portfolio anses där vara ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel för lärarna, vid 
individualisering av undervisningen. 8Forskning visar att elever som arbetar med portfolio tar 
ett större ansvar för sitt eget lärande och standarden på elevens arbete höjs. Portfoliometoden 
underlättar lärarens undervisning och föräldrasamverkan fungerar bättre och på ett djupare 
plan än tidigare.9 
  
Idéerna om att använda portfoliometoden i den svenska grundskolan uppkom i början på  
90-talet. Portfoliometoden användes först i svenskämnet, för att utvärdera elevernas 
skrivförmåga. På en del skolor idag, har metoden brett ut sig över skolans alla ämnen. 10 
Portfoliometoden praktiseras ända från förskolan och upp till vuxenutbildning.  
 
 
3.3 Skolan i en ny tid 
 
En anledning till att portfoliometoden fått framfart i Sverige, är att skolan har förändrats under 
de senaste åren. Ackelman talar om att det har skett ett paradigmskifte, en mönsterbrytning 
inom lärandet.11 Då den nu aktuella läroplanen, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
LpO 94, kom i bruk riktades skolans grundtankar in på att varje elevs lärande ska vara 
individuellt och att den enskilda elevens förmåga och utveckling är viktig. Eleven ska vara 
delaktig i sin egen lärandeprocess för att få livslånga kunskaper. Läraren ska handleda eleven 
i att sätta upp egna mål att arbeta efter. Några skolor upptäckte att de behövde ett hjälpmedel 
för att kunna arbeta efter den nya läroplanen och intresset för portfoliometoden ökade. Ellmin 
anser, att om vi ska kunna ge eleven livslånga kunskaper, så måste skolan ge elevens 
kunskaper en personlig mening. 12 Enligt Ellmin är portfoliometoden ett utmärkt hjälpmedel.  
 
Ellmin och Taube menar att skolan länge har varit alltför inriktad på standardiserade 
mätningar av kunskap. De vill att skolan ska arbeta med metoder som uppmärksammar 
elevens individuella förutsättningar och utveckling. Mindre energi ska läggas på att 
kontrollera eleven utifrån prov. 13 
 

                                                 
8 Ellmin, 1999, s.24f 
9 Ellmin, Elevportfolio, pedagogisk dokumentation för ökad framgång åt alla. Svenska Kommunförbundet,  
2000, s.21 
10 Taube, 1997, s.10, 13 
11 Ackelman, Elevportfolio – ett redskap för egen utveckling. Stockholm: Gothia, 2000, s.20 
12 Ellmin, 2000, s.4 
13 Ellmin, Elevportfolio. 2000, s.5, Taube, 1997, s.73f 
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Taube liknar provsituationen vid ett allmäntillstånd, 
 

Att mäta elevens utveckling med traditionella väl utprövade och standardiserade test skulle kunna 
liknas vid att ta temperaturen eller sänkan på en person. Man får ett snabbt mått p å  
allmäntillståndet vid en viss tidpunkt. (Taube, 1997, s.74) 

 
Taube menar, att om vi endast mäter kunskap med hjälp av prov, så får vi inte syn på 
elevens hela kompetens. Vi ser bara vad eleven kan vid tidpunkten för provet. Om 
skolan däremot kompletterar med en metod som portfolio, så kan elevens fulla 
kapacitet synliggöras.  
 
Taube vill dock inte att vi ska frångå prov helt och hållet. Hon anser att prov behövs för 
att läraren ska kunna skaffa sig en helhetsbild av eleven. Prov är ett bra komplement till 
portfoliometoden, som kan användas för att se var eleven ligger i förhållande till andra 
elever.14 
 
Ellmin tar upp skillnader mellan att mäta kunskap med hjälp av portfoliometoden i jämförelse 
med traditionella test. Han menar att portfolio visar en bredd i elevens arbete medan test 
endast visar en begränsad del. Portfolio kräver elevens engagemang vid bedömning, till 
skillnad från test där eleven litar enbart till lärarens bedömning. Med portfolio kan eleven 
arbeta med individuellt lärande. I en testsitua tion ska alla elever ha läst på och ha samma 
kunskaper. Portfolio uppmuntrar till samarbete, medan test minimerar samarbete. Portfolio 
visar elevens förutsättningar, ansträngningar och resultat. Test visar bara elevens prestation. 
Ellmin tror att bedömningar i form av antal rätt, och där läraren endast skriver ut de fel som 
eleven har, kan blockera eleven istället för att motivera och förbättra elevens lärande.15  
 
På Skuru skola i Nacka får eleverna efter ett prov i matematik, reflektera över sitt resultat på 
ett positivt sätt. De svarar då på några frågor som följer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Utvärdering efter prov i matematik. (Ellmin, 1999, s.128) 
 
Dessa frågor ska tydliggöra för eleven, vad han behöver tänka på att förbättra. Eleven behöver 
inte höra från läraren, vilka misstag han gjort, utan kan själv komma underfund med dem. 
Arbetssättet är ett exempel på hur det går att kombinera prov med individuellt lärande.  

                                                 
14 Taube, 1997, s.73f 
15 Ellmin, 1999, s.125 

 
• Fick jag rätt svar? 
• Har jag redovisat tankegången? 
• Förstår jag tankegången? 
• Har jag förklarat uträkningarna? 
• Har jag ritat figuren? 
• Har jag skrivit tydliga svar? 
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4. LITTERATURSTUDIE 
 
 
I litteraturstudien beskrivs vad portfoliometoden innebär. Den tar upp exempel på vad en 
portfolio kan innehålla och hur lärare på olika sätt kan arbeta med portfolio i basämnena och i 
textilslöjden. 
 
 

4.1 Vad är en portfolio? 
 
Det finns flera typer av portfolio. Elever i de lägre årskurserna använder sig ofta av en 
sammanhållen portfolio. Den visar exempel på kunskap som eleven inhämtat från samtliga 
ämnen i skolan. Äldre elever på högstadiet och gymnasiet kan arbeta med en ämnesportfolio. 
Då har eleven en portfolio i varje ämne eller för ett helt ämnesområde, som t.ex. språk. En 
skola som arbetar tematiskt skulle kunna ha en temaportfolio, som byggs upp kring ett längre 
temaarbete.16   
 
Till det yttre kan portfolion ha olika utseende, beroende på vem den riktar sig till. Portfolion 
kan t.ex. bestå av en pärm, mapp, låda, diskett eller CD-rom. Några skolor har på senare tid 
börjat använda digital portfolio, vilket innebär att elevens portfolio läggs ut på nätet.17 Det 
finns heller ingen standardmetod för hur portfolions inre ska se ut.18 Litteraturen ger bara 
vägledning och förslag på vad en portfolio kan innehålla. 

 
Det finns lika många sätt att arbeta med portfoliometoden som det finns klassrum som  
använder den (Taube, 1997, s.74) 

 
Taube menar att en portfolio ska anpassas efter hur lärare och elever vill arbeta.  
 
 
4.1.1 Portfolions uppbyggnad 
 
Elevens portfolio byggs upp av de uppgifter som hon arbetar med i skolan. Portfolions 
innehåll kan exempelvis vara skrivuppgifter, utkast till berättelser fram till färdig berättelse, 
olika typer av presentationer, mind-maps, experiment, tester och prov, grupparbeten, 
studiebesök, fotografier som visar en lärandeprocess, bandinspelningar på språkövningar eller 
en video med en teaterpjäs där eleven medverkat.19   
 
Taube och Ellmin tycker att eleven kan sätta en personlig prägel på sin portfolio, för att hon 
ska kunna identifiera sig med sin egen portfolio. Foto på sig själv, familjen och vänner kan 
vara med. Elevens intressen, drömmar, glädje- och sorgeämnen kan ingå. Syftet med att sätta 
en personlig prägel på portfolion, är att eleven får en förståelse för att livet utanför skolan inte 
är skilt från skolvärlden. Eleven märker att skolan uppmärksammar hennes vardag, vilket kan 
kännas meningsfullt. Portfolion kan hjälpa till att göra eleven sedd och hörd och få henne att 

                                                 
16 Ellmin, 1999. s.33f 
17 Hallin, ”Elever dokumenteras på nätet”. Östersundsposten 2001-10-18, s.4 
18 Ellmin, Portfolio i praktiken, lärare berättar hur de arbetar med portfolio. Svenska Kommunförbundet, 2000, 
s.4 
19 Moreau, ”Att bygga upp en portfolio”. 1999, s.19  
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känna sig bekräftad. Även läraren kan dra nytta av elevens personliga portfolio, eftersom hon 
kan lära känna eleven bättre.20 
 
Utifrån läroplanens mål, bestämmer eleven över sin inlärning. Under sitt portfolioarbete, 
sätter hon upp sina egna delmål att arbeta efter. Taube och Ellmin menar att eleven bygger 
upp en känsla av framgång genom att regelbundet klara av sina delmål. Eleven får även känna 
sig delaktig i skolarbetet när hon får bestämma över sin egen inlärning. Ellmin anser att det är 
av stor vikt att skolan har klart för sig vilka mål eleverna ska nå i de olika ämnena, för att 
arbetet med individuella mål ska fungera. Det är bra om kursplaner samt betygskriterier för 
varje ämne finns med i portfolion. 21 
 
Portfolion ska enligt Taube och Ellmin åskådliggöra hur lärandeprocessen, det vill säga vägen 
fram till målet, gått. Eleven ska genom att granska och värdera sitt eget arbete, lära sig 
reflektera över sin insats och utveckla sin metakognitiva förmåga.22 Enligt Ellmin har en elev 
god metakognitiv förmåga när hon har skaffat sig kunskaper om sin egen kunskapsprocess. 
Eleven ska vara medveten om hur hon tänker och vilka strategier hon använder för att lära 
sig.23  Taube och Ellmin menar att metoden påverkar eleven till att bli mer aktiv och 
motiverad, ansvarsfull för sitt skolarbete. 24 
 
Lärarna vid Harvard Graduate School of Education i USA vill, enligt Moreau, att målen som 
eleven förväntas nå upp till, ska sträcka sig över en längre period. Det ska även finnas en 
tidsram för arbetet. Lärarna anser att eleven behöver tid för att hinna vara kreativ och kunna 
upptäcka nya idéer. Lärarna på Harvard, tycker att portfolion ska ha en tydlig struktur så att 
den är lätt att orientera sig i.  
 

• En innehållsförteckning ska finnas.  
• Eleven ska skriva en inledning där hon beskriver vad som finns i portfolion och varför 

dokumenten finns med.  
• Det ska finnas korta förklaringar till det valda materialet så att exempelvis föräldrar 

som inte är så insatta i skolarbetet ska kunna förstå vad de olika delarna handlar om.  
• Försök till lösningar och de färdiga arbetena ska sitta i tidsordning, så att utvecklingen 

lätt kan synliggöras. Varje dokument, som sätts in i portfolion ska dateras, för att 
eleven mot slutet av ett avsnitt eller läsår ska kunna reflektera över sin process. 

• Elevens reflektioner och självvärderingar, samt lärare och kamraters kommentarer ska 
ha en egen plats. Kommentarerna ska behandla elevens förväntningar inför ett nytt 
arbete, eventuella svårigheter som dykt upp och elevens utveckling genom arbetet.  

 
Elevens ska själv vara engagerad i valet av vilka arbeten som ska sparas i portfolion. Hur 
mycket hjälp eleven ska få med att välja ut arbeten till sin portfolio är olika lärare oense om. 
En del lärare anser att eleven helt självständigt kan välja ut arbeten. Andra menar att läraren 
eller föräldrar ska vara rådgivare. 25 
 
 
 

                                                 
20 Taube, 1997, s.11, Ellmin, 1999, s.40f 
21 Taube, 1997, s.10, 75, Ellmin, 1999, s.40f 
22 Taube, 1997, s.10,  Ellmin, 1999, s.40f 
23 Ellmin, 1999, s.95 
24 Taube, 1997, s.75, Ellmin, Elevportfolio, 2000, s.11 
25 Moreau, ”Att bygga upp en portfolio”. Skolbarn  1999:5-6, s.19ff 
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4.2 Olika sätt att arbeta med portfoliometoden 
 

Boken Portfolio i praktiken - lärare berättar hur de arbetar med portfolio, skildrar olika 
skolors sätt att arbeta med portfolio.26 Nedan beskrivs två skolor, som arbetar med 
sammanhållen portfolio respektive ämnesportfolio. 
 
Den första skolan sträcker sig från förskolan upp till och med år 5. Eleven har en 
portfoliopärm där han samlar sina arbeten. Inför utvecklingssamtal väljer eleven arbeten ur 
portfoliopärmen och lägger i en portfoliolåda, vilken är ett exempel på en sammanhållen 
portfolio.  
 
I portfoliolådan sparar eleven: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Dokument som eleven sparar i sin portfoliolåda. (Ellmin, Portfolio i praktiken. 2000, s.5f) 
 
 
Skolan arbetar även med en planeringsbok, där eleven skriver in mål för vad hon ska arbeta 
med en tid framöver. Varannan vecka diskuterar eleven sitt arbete med läraren och utvärderar 
vad hon har lärt sig. Boken är även en kontaktbok, där lärare och föräldrar kan skriva 
kommentarer och frågor. Varje vecka kommenterar föräldrarna barnets lärande genom att 
skriva något i planeringsboken.  
 
Planeringsboken kan även kallas dagbok eller loggbok och användas på liknande sätt. Enligt 
Ellmin blir det enklare för elev, lärare och föräldrar att jobba mot samma mål om dagbok eller 
loggbok används.27 Även Ackelman skriver om loggboken. I den traditionella undervisningen 
är det läraren som genom att bl.a. samla in dokument, ser elevernas utveckling.  Då är det 
svårt för eleverna att bli medvetna om att de kan och att de utvecklas hela tiden. Får de 
använda en loggbok som hjälpmedel så synliggörs deras lärande bättre.28 
 
 
En annan skola lägger upp sitt portfolioarbete genom att använda två olika portfolior. Lärarna 
har valt att använda pärmar, vars utsida eleverna själva får utsmycka. Upp till och med år 5 
har eleven en pärm som kallas visningsportfolio. Den går att likna med en sammanhållen 
portfolio. Under åren 6-9 utökas portfolioarbetet med ytterligare en pärm som har fått namnet 
ämnesportfolio. Eleven har en ämnesportfolio för varje ämne. Ur ämnesportfolion väljer 
                                                 
26 Ellmin, Portfolio i praktiken . 2000 
27 Ellmin, 1999, s.30 
28 Ackelman, 2000, s.19 

• Foto från varje år 
• Självporträtt 
• Bokstavskontrollen 
• Första sagan 
• Temaböcker 
• Arbeten eleven är särskilt nöjd med 
• Inspelade band av läsning 
• Berättelse, svenska och engelska 
• Teckningar 
• Bild på slöjdalster 
• Forskning 
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eleven själv ut vad han vill lägga i sin visningsportfolio. Lärarna menar att visningsportfolion 
inte får bli ”en container” där allting samlas. Det gäller att rensa ut gamla arbeten som inte är 
aktuella och ersätta dem med nya. Med för mycket material i portfolion blir den svår att 
orientera sig i. Visningsportfolion används i utvecklingssamtalen, som leds av eleven själv. 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. De båda portfoliornas uppbyggnad. (Ellmin, Portfolio i praktiken . 2000, s.13) 
 
 
Arbetet med visningsportfolio i år 2 på samma skola går till på följande vis. Läraren gör en 
veckoplanering med vissa bestämda moment, som eleverna måste göra. Eleven gör också en 
planering, fast i början av varje månad. Då sätter han upp mål för vad han vill arbeta med 
utöver lärarens veckoplanering. Sedan jobbar eleven parallellt med de båda planeringarna och 
utvärderar varje månad hur arbetet har gått.30 
 
I åk 7-9 lägger läraren upp arbetet på ett annat sätt. Inför ett nytt arbetsområde får eleven 
reflektera över och skriva ner vad han redan kan om ämnet. Sedan sätter eleven upp 
personliga mål och gör en arbetsplanering, utifrån en målbeskrivning. När arbetet är klart, 
värderar eleven sitt arbete och redovisar på något sätt. Eleverna utvärderar sedan varandra. 
Läraren har märkt att det är värdefullt för eleverna att få höra kritik av varandra och inte bara 
av läraren. 31  
 
 
4.2.1 Elevarbetslag 
 
Läraren kan underlätta sitt arbete med portfolio genom att låta eleverna arbeta i elevarbetslag, 
även kallat mentorsgrupper. Elevarbetslaget möts och diskuterar sitt arbete, med handledning 
av en lärare.32 Moreau tar i sin artikel, också upp detta arbetssätt vid utvärdering. Hon tycker 
att eleverna kan engagera sig i kamraternas portfolior. Eleverna kan exempelvis arbeta två och 
två och reflektera över varandras portfolior. 33 
 
 
 

                                                 
29 Ellmin, Elevportfolio. 2000, s.12 f 
30 Ellmin, Portfolio i praktiken . 2000, s.14 
31 Ellmin, Portfolio i praktiken . 2000, s.16 
32 Ackelman, 2000, s.65f 
33Moreau, ”Att bygga upp en portfolio”. 1999, s.21 

 
Visningsportfolio   Ämnesportfolio 
Jag   Kursplan 
Min utveckling, mål och utvecklingsplan  Betygskriterier 
Svenska    Kursmål och elevens egna mål 
Engelska    Planering 
Matematik    Skisser 
Samhällsorienterade ämnen   Arbeten 
Naturorienterade ämnen  Självvärdering 
Praktiska estetiska ämnen  Prov 
Språkval 
Föräldrarnas flik 
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4.2.2 Digital portfolio på Internet 
 

Östersundsposten skriver om Svengårdsskolan i Helsingborg, som praktiserar digital portfolio 
och använder sig av Internet. Anledningen till att skolan arbetar med portfolio är att alla 
elever i Helsingsborg ska ha individuella studieplaner. Portfolio gör det lättare att noggrant 
dokumentera varje elevs utveckling. Delmål och elevens dokument läggs ut på elevens egen 
sida på Interne t. Dokumenten måste läsas in med hjälp av en scanner, vilket lärarna tycker är 
tidskrävande. Fördelar med digital portfolio är att lärare, elever och föräldrar kan ta del av hur 
skolarbetet fortgår. Skolan tycker att föräldrarnas engagemang ökar. Det blir även lättare för 
eleven att byta skola eller lärare.34 
 
 
4.3 Utvecklingssamtal med portfolio 
 
Ellmin betonar att utvecklingssamtalen är mycket viktiga för elevens lärande och utveckling. 
Under utvecklingssamtalet ska eleven få stöd att ta fram sina starka sidor. Detta i sin tur ska 
hjälpa henne att förstärka sina mindre bra sidor och arbeta för en förbättring. 
Utvecklingssamtalen är även ett sätt att få eleven att ta ökat ansvar för sitt lärande.35 
Ackelman jämför de traditionella kvartsamtalen med portfoliometodens tillvägagångssätt. I de 
traditionella kvartsamtalen låg ofta fokus på läraren, som berättade om elevens prestationer i 
skolan. I ett samtal med en elev som arbetar med portfolio, är det eleven som är 
huvudpersonen. 36  
 
En förälder som hade varit på utvecklingssamtal på Älta skola, där eleverna arbetar med 
portfolio, berättar i en artikel i Svenska Dagbladet att hans intresse för sin 12- årige sons 
skolarbete hade ökat. Han erkänner;  
 
 Om sanningen ska fram så har jag nog fokuserat mer på mitt eget arbete än hans. (Asker, Svenska 

dagbladet, 2001-04-29, s.11) 
 
Eleverna på Älta skola, berättar själva om sin portfolio för föräldrarna. Det ger föräldrar en 
bättre insyn i sitt barns skolarbete och ett större engagemang från deras sida. Enligt läraren, 
uppskattar eleverna att få presentera sitt arbete.37 En lärare på Stenkulan i Lerum, som arbetar 
på liknande sätt, instämmer.  
 

Nu är eleven i centrum, ibland får man inte en syl i vädret. (Hugo, ”Lerums skolor mot nya mål” 
Göteborgsposten 2000-11-27, s.9) 
 

Läraren i Lerum har märkt att elever som arbetar med portfolio är mer engagerade under 
utvecklingssamtal. Det beror troligtvis på att eleven får vara huvudpersonen i samtalet.   
 
Ackelman och Ellmin beskriver hur ett utvecklingssamtal med portfolio kan gå till. Eleven 
förbereder sig inför samtalet, genom att skriva ner vad hon lyckats bra med utifrån de mål hon 
satt upp. Därefter skriver hon även ned om det finns några områden som hon skulle vilja 
förbättra. Elev och lärare går sedan igenom elevens reflektioner. På utvecklingssamtalet gör 
eleven en presentation av sig själv och sin portfolio, genom att ta hjälp av valda dokument i 
sin portfolio. När föräldrarna lyssnat och bekräftat sitt barn går samtalet över till att tala om de 
                                                 
34 Hallin, 2001-10-18, s.4 
35 Ellmin, 1999, s.133ff 
36 Ackelman, 2000, s.37ff 
37 Asker, Svenska dagbladet, 2001-04-29, s.11 
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områden som eleven vill förbättra. Eleven ska vara delaktig i att sätta upp mål för det fortsatta 
arbetet. Målen kan sedan skrivas ned i en utvecklingsplan, som ska följas upp och utvärderas 
efter hand. Om förberedelserna har fungerat väl, så har lärare, elev och förälder en grund att 
samtala omkring och alla kan följa med i samtalet. Samtalet ska enligt Ellmin även vara 
präglat av ömsesidighet. Alla ska våga ge och ta och känna sig delaktiga i samtalet. Det gäller 
att parterna tänker framåt och tar ansvar för att hålla överenskommelserna. 38 
 
Ackelman skriver, att han i sitt arbete som lärare har märkt, att de överenskommelser som har 
gjorts mellan lärare, elev och förälder under utvecklingssamtal tyvärr inte alltid fungerar i 
praktiken. Parterna glömmer bort överenskommelserna efter ett tag. Han tror att detta till viss 
del kan bero på att föräldrarna inte riktigt förstår hur skolan idag fungerar. Det är viktigt att 
föräldrarna kommer till insikt om att elevens lärande är en process som sträcker sig över en 
lång period, samt att eleven arbetar för att uppnå vissa mål. Författaren tycker att föräldrarna 
regelbundet hemma i lugn och ro, ska få se sitt barns portfolio så att de har en chans att bli 
delaktiga och engagerade i elevens utveckling.39  
 
 
4.4 Skolans utformning av portfolion 
 
Varje skola arbetar fram ett eget arbetssätt som passar skolan. Enligt Ellmin finns en del 
värderingsfrågor som lärarna bör ha diskuterat innan de börjar praktisera portfoliometoden. 
Det kan annars vara svårt att bestämma form för portfolion. 
 

- Hur ser jag på elevens lärande? 
- Vilken form av lärande tror jag på? 
- Vad är mitt mål med undervisningen? 
- Hur kan jag underlätta elevens lärande? 
- Hur kan eleven bli mer självständig och effektiv i sitt lärande? 
- Inom vilka kunskapsområden är det viktigt att dokumentera elevens utveckling och växande? 
- Vilka är föräldrarnas förväntningar på sina barn och ungdomar? 
- Hur kan föräldrarnas roll stödjas? 

 
Figur 4. Frågor lärare behöver fundera på inför arbete med portfolio. (Ellmin, 1999, s.39) 
 
Lärarna måste vara överens om vad portfoliometoden betyder för just denna skola. Lärarna 
bestämmer sig för vad syftet med arbetet ska vara och utifrån syftet bestämmer de hur deras 
portfoliometod ska vara utformad.40 Det underlättar om det redan finns ett arbetssätt som går 
att vidareutveckla. Om klassen sedan tidigare arbetar med t.ex. planeringsbok så är det bra att 
arbeta utifrån den. Under själva utformandet av portfolioarbetet, tycker Ellmin att eleverna 
ska vara engagerade och få komma med synpunkter. Det är viktigt att informera föräldrar om 
syfte med portfolion och klargöra för dem vilka roller de ska ha i arbetet.41 
 
Taube rekommenderar en försiktig start på portfolioarbetet. I början kanske läraren bara låter 
eleven planera sitt arbete i ett ämne för att se hur det fungerar.  Om arbetet börjar i liten skala, 
blir det lättare att utvärdera och förbättra.42 
 

                                                 
38 Ackelman, 2000, s.37ff, Ellmin, 1999, s.133ff 
39 Ackelman, 2000, s.37ff 
40 Ellmin, Portfolio i praktiken . 2000, s.4 
41 Ellmin, Elevportfolio. 2000, s.19f  
42 Taube, 1997, s.12 
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Skuru skola i Nacka arbetar med portfoliometoden från förskolan och upp till och med år 9. 
De har utformat sitt syfte på följande sätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Exempel på hur syftet med portfoliometoden kan beskrivas. (Ellmin, Portfolio i praktiken. 2000, s.12) 
 
Lärarna vid Skuru skola har delat upp sitt syfte med portfoliometoden i tre områden. De vill 
tydliggöra för både elever, lärare och föräldrar att portfoliometoden involverar och engagerar 
alla parter.  
 
 
4.5 Portfolio i textilslöjden 
 
I inledningen nämndes Skuru Skola i Nacka utanför Stockholm, som arbetar med portfolio i 
textilslöjden. Nedan beskrivs hur textilslöjdslärare Pernilla Åborg, lägger upp sitt arbete.  
 
Slöjdeleverna arbetar med ämnesportfolio och visningsportfolio från år 3-9. Ämnesportfolion 
för textilslöjd innehåller mål för år 5 och år 9 och särskilda mål för vardera årskursen. Varje 
slöjdarbete dokumenteras. Eleven sparar sin skiss, skriver om vilka material och vilken 
teknik/metod som använts, reflekterar över vad hon är mest och minst nöjd med, samt vad hon 
kan göra bättre nästa gång. Ibland finns arbetsbeskrivningar och arbetsprover med i 
dokumentationen. Eleverna får bedöma vilket betyg de tycker är värda, utifrån kriterierna för 
godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. Pernilla kommenterar alltid elevens 
reflektioner.  
 

”Missnöje med orättvisa betyg har försvunnit helt.” (Persson, 2001:01, s.7) 
 
Vid terminens slut finns dokumentation som visar hur eleverna har arbetat. Då kan eleverna 
konkret se och förstå varför läraren valt respektive betyg. Pernilla tycker att både elever, 
lärare och föräldrar är positiva till arbetssättet. Hon tycker att portfolio är ett bra sätt att 

 
Barnet/ungdomarna ska 

tränas 
att i sitt arbete: 

 
- ta större ansvar 
- granska 
- reflektera 
- planera 
- sätta egna mål 
- värdera

 

 
Skolan och lärarna får: 

 
- underlag för att kunna se den enskilda 

elevens utveckling 
- underlag för utvecklingssamtal 
- verktyg för att underlätta övergångar 

mellan årskurser och skolor 

 
Föräldrarna får: 

 
- en möjlighet att aktivt delta i och följa 

sitt barns utveckling 
- underlag för utvecklingssamtalet, så 

att föräldern också är förberedd och 
aktivt kan vara med i upprättandet av 
elevens egen utvecklingsplan 

- en tydligare information om skolans 
mål och hur det egna barnet förhåller 
sig till dem 
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tydliggöra skolans mål. Slöjdarbetet blir överskådligt, vilket gör att det blir lättare att planera 
och utvärdera undervisningen. Hon tillägger att hon under arbetet utifrån portfoliometoden, 
lär känna eleverna bättre än tidigare. 43 
 
Agneta arbetar som textillärare på Rissneskolan i Sundbyberg och arbetar på liknande sätt. 
Eleverna får ett ark med rubriken Min planering. Här skriver eleven i namn, klass, arbete och 
trolig tid för arbetet. På arket ska eleven även föra loggbok och utvärdera sitt arbete. Längst 
ner finns plats avsatt till lärarens kommentarer och betyg. I år 8 och 9 får eleverna fritt välja 
tekniker att arbeta med. Utifrån teknik och beroende på vilket betyg eleven vill satsa på, 
planerar eleven sin slöjdtermin helt på egen hand. Agneta finns givetvis alltid där som 
handledare och bollplank.44 Agneta säger i artikeln:  
 

Jag känner mig stimulerad som lärare och barnen känner motivation och arbetsglädje.  
(Persson, 2001:03, s.5) 

 
Agneta känner sig nöjd med sin insats som textilslöjdslärare. Hon har märkt att eleverna är 
positiva och känner motivation till att arbeta i textilslöjden.  
 
 
4.5.1 Portfolio Manager 2 
 
Portfolio Manager 2 (PM2) är ett verktyg för att kunna få en överblick över elevers 
utveckling. Mats Agnarsson, som har skapat programmet, tycker att Portfolio Manager är ett 
stöd inför utvecklingssamtal och betygssättning. Datorprogrammet finns i versioner för både 
bild, textil- och trä- och metallslöjd, samt en gemensam version för bild och slöjd. 
 
Programmet består av två delar, en elevdel och en lärardel. I elevdelen lägger eleven, med 
hjälp av en digitalkamera, in bilder på sina slöjdalster. Där finns även ett formulär som eleven 
kan använda för att utvärdera sitt arbete.  
 
Eleven skriver i utvärderingen,  
 
• vilken typ av slöjdarbete som har utförts,  
• hur lång tid arbetet tog,  
• vilken eller vilka tekniker som använts,  
• vilket material som använts,  
• sina kommentar till arbetet 
 
Figur 6. Utvärderingsfrågor i Portfolio Manager 2 
 
I elevdelen finns möjlighet att fylla i en utvärdering av slöjdundervisningen och att  
e-maila en digital bild hem till föräldrarna.  
 
Läraren kan i sin del av programmet gå in och titta på vad eleven skrivit och kommentera 
hans utvärdering. Det finns färdiga mallar där läraren kan fylla i uppgifter om elever, som 
sedan kan användas vid utvecklingssamtal och betygssättning. Varje elev kan ha en startsida, 
där en bild på eleven och möjlighet för eleven att fylla i adress, telefonnummer och 
mailadress finns. En bild på varje elev, kan underlätta för en textillärare som ska lära sig 

                                                 
43 Persson, 2001:01, s.4-8 
44 Persson, 2001:03, s.4-8 
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namn på många elever. I programmet finns möjlighet att lägga upp en idébank som eleverna 
kan titta i för att få inspiration.  
 
Portfolio Manager 2 kan installeras på alla skolans datorer så att eleven kan arbeta vid vilken 
dator som helst på skolan. Detta är en stor fördel, eftersom köbildning under slöjdlektionerna 
undviks.45 
 
 
4.6 Vad säger LpO 94, om portfoliometoden? 
 
Jag har valt ut delar ur läroplanen som jag anser har kopplingar till portfoliometoden.  
 

KUNSKAPER 
Skolan ska sträva mot att varje elev 

• utvecklar en nyfikenhet och lust att lära, 
• utvecklar tillit till sin förmåga, 
• utvecklar sitt eget sätt att lära, 
• lär sig lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, 
• lär sig reflektera över erfarenheter. 

(Skolverket, LpO 94, 1994) 
 
En elev som arbetar med portfoliometoden får sätta upp egna mål för sitt arbete. Eleven ser 
kontinuerligt sina framsteg och har därför en chans att utveckla en nyfikenhet och en lust att 
lära. Genom att känna små framsteg bygger hon upp ett bra självförtroende. Eleven reflekterar 
över sitt arbete och kommer underfund med hur hon lär på bästa sätt. 46 Enligt 
portfoliometoden kan eleven arbeta både ensam och tillsammans med andra i t.ex. 
elevarbetslag. 47  
 
 

ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 
 Läraren skall  

• utgå från att eleverna kan och vill  ta ett personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i 
skolan, 

• tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda eleverna 
för delaktighet och medansvar. 

(Skolverket, LpO 94, 1994) 
 

Med hjälp av portfoliometoden får eleven träna på att ta ett personligt ansvar för sin inlärning, 
genom att arbeta efter de mål som sätts upp. Läraren handleder eleven i planering och 
utvärdering av hennes arbete. På utvecklingssamtal är eleverna delaktiga i att bestämma 
målen för det fortsatta arbetet. 48 
 
 

SKOLA OCH HEM 
 Alla som arbetar i skolan skall 

• Samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla innehåll 
och verksamhet.  

(Skolverket, LpO 94, 1994) 

                                                 
45 http://www.portfolioprogram.cjb.net, 2001-11-11 
46 Taube, 1997, s.3ff 
47 Ackelman, 2000, s.65f 
48 Ackelman, 2000, s19f 
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Portfoliometoden syftar till att göra föräldrarna mer engagerade i sitt barns skolarbete, så att 
sambandet mellan hem och skola kan bli starkare. Vid utvecklingssamtal med elever som 
arbetar med portfolio ska både elev, lärare och förälder ha en aktiv roll. Alla parter ska 
samarbeta för att komma fram till en bra strategi för elevens lärande.49 
 
 

BEDÖMNING OCH BETYG 
 Skolan ska sträva mot att varje elev 

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation 

till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 
 

 Läraren skall  
• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. 

 
(Skolverket, LpO 94, 1994) 

 
Eftersom eleven sätter upp egna mål att arbeta efter, får hon ta ansvar för sitt eget lärande. 
Eleven övar att reflektera över sin process och sitt resultat, i jämförelse med de mål som sätts 
upp efter hennes enskilda förutsättningar.50 Ellmin menar att utvecklingssamtalen ska handla 
om hur lärare, elev och föräldrar gemensamt kan forma de bästa förut sättningarna för elevens 
kunskapsmässiga och sociala utveckling.51 
 
 
4.6.1 Vad säger kursplanen för slöjd, om portfoliometoden?  
 
 Skolan ska i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven 

• bygger upp sin självkänsla och tilltro till den egna förmågan att slöjda, 
• utvecklar förmågan att ta eget ansvar för sitt lärande och för planeringen av 

slöjdprocessen utifrån egna förutsättningar, 
• utvecklar förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter.  

 
(Skolverket, Grundskolans kursplaner och betygskriterier,  Slöjd . 2000) 

 
Mellan kursplanen för slöjd och portfoliometoden är kopplingen tydlig. I slöjden arbetar 
eleverna redan innan med ett arbetssätt som liknar portfoliometodens arbetssätt.52 Eleverna 
arbetar efter den så kallade slöjdprocessen, som består av idé, planering, genomförande och 
värdering. Idé och planering kan jämföras med målen, som sätts upp enligt portfoliometoden. 
Genomförande kan liknas vid porfoliometodens process och värdering vid utvärdering av 
arbetet.  
 
Portfoliometoden syftar bland annat till att stärka elevernas självförtroende.53 I slöjden kan 
eleven mer konkret upptäcka vad hon har lärt sig, vilket stärker hennes tro på sig själv. Eleven 
får i slöjden, liksom i portfolioarbetet, reflektera över de olika stegen i slöjdprocessen, ta 
ansvar för sin planering och sitt lärande och arbeta efter sina egna förutsättningar. 54 

                                                 
49 Ellmin, 1999, s.134f 
50 Ackelman, 2000, s.23f 
51 Ellmin, 1999, s.133 
52 Persson 2001:01, s.4 
53 Ackelman, 2000, s.65f 
54 Skolverket, Grundskolans kursplaner och betygskriterier, Slöjd . 2000 
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5. METOD 
 
 
5.1 Val av metod 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur några textillärare i grundskolan arbetar med 
portfoliometoden och hur lärarna ser på sitt arbetssätt. Utifrån syftet bedömdes att en 
kvalitativ intervjustudie lämpade sig bäst, för att kunna uppnå målen för arbetet. I en 
kvalitativ undersökning ligger intresset i att ta reda på hur den enskilda personen ställer sig till 
och upplever det som är föremål för studien.  
 
Som intervjuform valdes en halv-strukturerad intervju. En halv-strukturerad intervju byggs 
upp av i förväg bestämda ämnesområden. Sedan ställs frågor utifrån dessa ämnesområden. 
Under intervjun är det tillåtet att blanda öppna och bundna frågor. Frågorna behöver inte 
komma i den ordning som var tänkt från början utan ställs där de passar in i samtalet.55  
 
 
5.2 Urval och tillvägagångssätt  
 
Till en början läste författaren in sig på ämnet, för att lättare kunna ställa relevanta frågor 
under intervjuerna. Författaren valde sedan att intervjua textilslöjdslärare i en större kommun. 
Inga krav ställdes på i vilken omfattning lärarna arbetade med portfoliometoden, utan intresset 
låg i att få exempel på hur textilslöjdslärare arbetar med portfolio. 
 
Författaren hade ingen förkunskap om vilka skolor i den större kommunen, som arbetar med 
portfoliometoden i textilslöjden. Skolor kontaktades genom telefonsamtal och e-post, vilket 
utmynnade i intervjuer med fyra textilslöjdslärare på fyra olika skolor. Lärarna arbetar med 
elever på det traditionella låg- och mellanstadiet. Före intervjuns genomförande informerades 
lärarna om syftet med intervjun. Vidare underrättades lärarna om sin anonymitet och att 
bandspelare skulle användas med deras godkännande.  
 
Intervjufrågorna skickades ut till läraren några dagar innan intervjun, så att hon skulle få 
chansen att fundera igenom sina svar. Intervjuerna genomfördes under loppet av tre veckor. 
Samtalen tog plats i respektive skolas textilslöjdsal och tog cirka 30 minuter. Vetskapen om 
att en av lärarna endast hade möjlighet att träffas i 45 minuter, påverkade intervjutiden.  
 
 
5.3 Bearbetning av intervjuer 
 
Intervjuerna lyssnades av och skrevs ordagrant ned samma dag eller dagen efter samtalen. 
Intervjumaterialet sorterades sedan in under olika teman. Inspiration till teman hämtades i 
första hand från de förutbestämda intervjufrågorna. Spontana frågor som togs upp under 
intervjuerna fick också en plats i resultatet. 

                                                 
55 Andersson, Som man frågar får man svar. Raben & Sjögren, 1985, s.77 
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5.4 Metoddiskussion 
 
Jag tycker att en halv-strukturerad intervju var en bra intervjumetod, eftersom jag ville vara 
säker på att få fram den information jag var intresserad av. Jag upptäckte att frågorna jag 
ställde gick in i varandra litegrann. En del frågor besvarades redan innan de blev ställda, 
vilket gjorde att jag fick vara flexibel när jag ställde frågorna. 
 
Det fungerade bra att använda bandspelare, om jag bortser från den stundtals dåliga 
ljudkvalitén. Det berodde troligtvis på brus från fläktar eller datorer. Allt material kunde dock 
lyssnas av. Jag hade en liten bandspelare med mikrokassett och lärarna verkade inte vara 
besvärade av den. Genom att använda bandspelaren kunde jag koncentrera mig fullt ut på 
intervjun. 
 
Det hade varit fördelaktigt att intervjua alla svaranden i samma vecka men det var inte 
tidsmässigt möjligt. Det gick drygt en vecka mellan de två första och de två sista intervjuerna. 
Eftersom jag hade intervjuerna utskrivna på papper, kunde jag friska upp minnet innan de två 
sista lärarna skulle intervjuas. Det var hjälpte mig att skapa ett sammanhang.  
 
Jag upplevde att alla textillärarna uppskattade intervjuerna. De tyckte det var positivt att få tid 
till att stanna upp och fundera över sitt arbetssätt.  
 

Det var bra att du skickade ut frågorna innan så hann jag tänka lite. Det var jättenyttigt för mig. 
(TD) 

 
En av de svarande sa uttryckligen att hon uppskattade intervjun och att hon tyckte det var bra 
att få frågorna i förväg. 
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6. RESULTAT 
 
Resultatet är uppdelad i olika teman. Inledningsvis presenteras de fyra textilslöjdslärarna och 
deras arbetssätt. Därefter behandlas lärarna tankar om syftet med portfoliometoden i 
textilslöjden. Vidare redovisas vad portfoliometoden innebär för läraren, eleven och 
föräldrarna. Sist redogörs textilslöjdslärarnas syn på vidareutveckling av portfoliometoden i 
framtiden.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till de fyra textillärare som har deltagit i intervjustudien.  
 
 
6.1 Textilslöjdslärarna och deras arbetssätt 
 
Nedan presenteras de fyra textilslöjdslärarna. Här ges upplysningar om, vilken slags skola 
lärarna arbetar på, hur länge de har arbetat som lärare, hur länge de har arbetat med 
portfoliometoden i textilslöjden och vilka klasser som är involverade i portfolioarbetet. Här 
beskrivs även på vilket sätt lärarna arbetar med portfoliometoden.  
 
 
6.1.1 Textilslöjdslärare A  
 
Textilslöjdslärare A har arbetat inom skolslöjden sedan 1970, det vill säga i 31 år. Hon arbetar 
på en tätortsskola som har ett åldersblandat mellanstadium. Skolan har cirka 180 elever. Varje 
klass består av elever i blandade åldrar, från år 4 till år 6. En gång i veckan undervisar hon år 
2 och 3, som kommer till henne från en närliggande lågstadieskola. Sedan tio år tillbaka 
arbetar hon med portfoliometoden i textilslöjden. Till en början hade eleverna en 
anteckningsbok, där de ritade en skiss på sitt slöjdalster och utvärderade sitt arbete med hjälp 
av frågor. De senaste tre åren har lärare A övergått mer och mer, från anteckningsboken, till 
att arbeta med datorn.  
 

Att jobba med anteckningsbok fungerade också bra men eleverna tycker datorn är roligare. (A) 
 
Eleverna fick svara på ungefär samma utvärderingsfrågor i anteckningsboken, som nu när de 
arbetar med datorn. Skillnaden är att eleverna får se en digital bild på sitt slöjdalster, vilket 
hon tycker förstärker dokumentationen och gör arbetet roligare. Textillärare A vill påpeka att 
hon egentligen inte vill kalla sitt arbetssätt för portfolio,  
 

Jag vill inte kalla det porfolio för jag tycker det har blivit lite modeord i det. Jag vill nog hellre 
säga hur man har dokumenterat, sparat elevernas arbeten (A) 

 
Textilslöjdslärare A arbetar med ”dokumentationen” i år 4 till 6. År 2 och 3 har hon inte 
hunnit med att involvera ännu. Hon har inte velat ta för mycket tid från textilslöjden för att 
lära dem arbetssättet. Hon vill att även år 3 ska få arbeta med portfolio i framtiden. 

  
… jag känner nu att kanske en modell kunde vara att de åtminstone tog kort och la in, så att de inte 
behöver skriva, för att bekanta sig då. ( A) 

 
Hon vill till en början begränsa portfolioarbetet i år 3, så att eleverna får bekanta sig med 
programmet. Om hon börjar i liten skala tar arbetet förmodligen inte lika stor tid i anspråk. I 
år 4 tycker hon att eleverna kan arbeta med programmet fullt ut. 
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Lärare A arbetar med dataprogrammet Portfolio Manager 256. Hon är utvärderare åt 
Mats Agnarsson som skapat programmet. Som lärare finns det möjlighet att testa 
program eller läromedel utan kostnad, om läraren i gengäld hjälper till att bedöma 
programmet eller läromedlet, så att det i sin tur kan förbättras. Textillärare A använder 
inte alla programmets funktioner. Eleven tar själv kort och lägger in bild på sitt 
slöjdalster. Med hjälp av datorn fyller eleven i utvärderingen för sitt arbete. Läraren 
skriver sedan ut utvärderingsformulären inför utvecklingssamtal.  
 
Utvärderingsfrågorna som finns i Portfolio Manager 2 repeteras från litteraturdelen. 
 
• vilken typ av slöjdarbete som har utförts,  
• hur lång tid arbetet tog,  
• vilken eller vilka tekniker som använts,  
• vilket material som använts,  
• sina kommentar till arbetet 
 
Figur 7. Utvärderingsfrågor i Portfolio Manager 2. 
 
Lärare A sköter även slöjdens representation på skolans hemsida, där hon lägger ut 
aktuella bilder på elevernas slöjdalster.  
 
 
6.1.2 Textilslöjdslärare B  
 
Textilslöjdslärare B började arbeta 1996 och är nu inne på sitt femte år som textilslöjdslärare. 
Skolan hon arbetar på ligger i en tätort och har cirka 350 elever. Där finns elever från 
förskoleklass och upp till år 6. Hon har arbetat med portfoliometoden i tre år, tillsammans 
med skolans trä- och metallslöjdslärare. Eleverna börjar med slöjd i år 3 men först i år 4 
arbetar eleverna med portfoliometoden i slöjden. Anledningen till att eleverna börjar med 
portfolio senare, är att allt är så nytt för eleverna första året i slöjden. Lärare B tycker att det 
räcker för dem att lära känna slöjdsalen.  
 

Då blir det mer att de ska lära sig vad allting är och heter och alla gör mer lika saker. (B) 
 

Ytterligare en anledning är, att alla elever i år 3 arbetar ganska styrt med ungefär samma 
arbetsuppgifter. Hon tycker det känns mer meningsfullt att arbeta med portfolio i år 4 till 6, 
när eleverna har mer valfrihet. 
 
Portfolioarbetet hos lärare B fungerar på följande sätt. Eleverna får varsin diskett när de börjar 
år 4. Efter hand som slöjdalster blir klara, tar läraren kort på elevernas arbeten med 
digitalkamera. Bilderna sparas på respektive elevs diskett och med hjälp av dataprogrammet 
Photo Express kan eleverna se bilderna. Eleven väljer ett arbete under hösten och ett under 
våren, som hon reflekterar över på en svensklektion, genom att svara på frågor över vad hon 
lärt sig etc. Det blir alltså ett bidrag från träslöjden och ett från textilslöjden under läsåret.  

 
Jag tycker att den tiden som finns här inne inte räcker, till att sätta sig och skriva. Jag vill inte ta 
den tiden till det heller, utan de sitter så många andra tider på dagarna och skriver. Så då kan de får 
slippa det här. (B) 

                                                 
56 http://www.portfolioprogram.cjb.net, 2001-11-11 
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Textilslöjdslärare B vill låta eleverna få reflektera över vad de lärt sig men hon vill helst inte 
ta slöjdens tid i anspråk. Hon tycker att slöjdens tid ska användas till att arbeta praktiskt, 
eftersom eleverna arbetar så mycket med teoretiska ämnen i vanliga fall. När det gäller 
utvärderingsdelen samarbetar hon därför med svenskläraren. 

 
Jag tycker det är bättre om klassläraren tar svenskbiten, det är han bättre på. (B) 

 
Lärare B känner att hon kan textilslöjd bättre än svenskämnet. Hon tycker det är viktigt 
att eleverna lär sig skriva på ett korrekt sätt när de utvärderar. Om eleverna utvärderar 
på svensklektionen tar det ingen tid ifrån slöjdens praktiska arbete.  
 
 
6.1.3 Textilslöjdslärare C  
 
Textilslöjdslärare C har sedan 1988, arbetat som textilslöjdslärare, det vill säga i 13 år. Hon 
arbetar med elever på en tätortskola där eleverna går i förskolan och upp till år 6. Skolan har 
400 elever. Lärare C har under 3 år arbetat med portfoliometoden i år 4 till 6. I år 3 styr hon 
eleverna ganska mycket men i år 4 till 6 får de arbeta friare.  
 

I trean styr jag mina elever rätt mycket för att jag vill att de ska ha grundkunskaper. (C) 
 
Hon resonerar liksom lärare B, att det känns meningsfullt att börja arbeta med portfolio när 
eleverna arbetar lite friare.  
 
Lärare C arbetar, liksom lärare A, med att utvärdera Portfolio Manager 2. Hon använder 
inte heller alla delar av programmet. Hon skiljer sig från lärare A genom att hon själv 
fotograferar elevernas slöjdalster och lägger in bilderna. Vissa elever skriver i 
formuläret för utvärdering av slöjdlektionerna men det är inget tvång. I likhet med lärare 
A, låter hon eleverna fylla i programmets utvärderingsformulär. Hon lägger även upp en 
idébank, som består av elevernas bilder.  
 
Eleverna hos lärare C arbetar även med en kombinerad dagbok och lärobok, som hon kallar 
textilbok. De sista fem minuterna på varje lektion skriver eleverna dagbok, över vad de har 
gjort och vad de ska göra nästa gång. Boken används även till att anteckna vissa textila 
begrepp, som eleverna ska lära sig. Textilboken är en slags dokumentation av slöjdarbetet. 

 
De får skriva varför man zick-zackar. De får lära sig aviga och rätsida och sätta in det i dagboken 
och en bild på pressarfoten till exempel. Så när vi diskuterar om något problem så kan vi 
förmodligen hitta lösningen i textilboken. (C) 

 
Lärare C tycker att textilboken är en av de bästa idéerna hon fått under alla dessa år. Eleverna 
kan titta i den och repetera något de har glömt.  
 

De behöver inte ställa frågor i början av timmen utan de vet att de kan hitta svaret i textilboken. 
Det fungerar jättebra. (C) 

 
Textilboken bidrar till att blir väldigt lugnt i början av lektionerna. Eleverna tittar i sin 
dagbok och ser själva vad de ska göra, istället för att fråga läraren. De arbetar mer 
självständigt när de har textilboken som stöd.  
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6.1.4 Textilslöjdslärare D  
 
Textilslöjdslärare D har arbetat i 1,5 år. Hon är textilslöjdslärare på en tätortsskola som har 
135 elever. Elever i år 4 till 6 går på skolan. Eleverna i skolområdet har slöjd från år 3, så 
treorna kommer till henne från två närliggande skolor. Hon har under 1,5 år arbetat med 
portfoliometoden i år 3.  
 
Hos textilslöjdslärare D skriver eleverna dagbok i slutet av varje lektion. De skriver vad de 
har gjort på lektionen och vad de ska göra nästa gång. Hon tycker liksom lärare C att 
dagboken kan underlätta i början av en lektion. Eleverna skriver även utvärdering när de har 
avslutat ett arbete. De svarar då på följande frågor. 
 

• Vad har du gjort för slöjdarbete? 
• Vilken eller vilka tekniker har du använt? 
• Vilket eller vilka material har du använt? 
• Vilka redskap eller verktyg har du använt? 
• Vad var lätt? 
• Har du stött på några problem under arbetets gång och hur har du i så fall löst dem? 
• Är du nöjd med ditt arbete? Om du är nöjd, varför? 
• Har du förslag på arbeten du vill göra? 

 
Figur 8. Utvärderingsfrågor som eleverna får svara på hos textilslöjdslärare D. 
 
Om vi jämför utvärderingsfrågorna i Portfolio Manager 2 med frågorna textillärare D har 
utvecklat, så är de sistnämnda mer omfattande. Hon har lagt till frågor, där eleven får 
redogöra för vad som var lätt, vad som var svårt och tillsist får de värdera sitt arbete. Dessa 
frågor kan troligtvis hjälpa eleverna att skriva mer utvecklade svar.  
 
Dagboksblad, utvärderingar och beskrivningar som eleverna får av läraren, samlas i en mapp. 
Textilslöjdslärare D tycker, liksom textillärare A, att hon arbetar med någon slags 
dokumentation. Lärare D har funderar ännu ett steg längre.   
 

Det är ju nån sorts portfolio som jag också har men inte just som man menar med portfolio. 
Portfoliometoden för mig är att de ska välja ut något som är positivt för dem och reflektera kring 
det. Det här blir ju liksom allt de gör. (D) 

 
Lärare D anser att ett samlande enligt portfoliometoden innebär att eleverna väljer ut de 
arbeten de är mest nöjda över och där de ser en utveckling. På hennes lektioner samlar 
eleverna alla utvärderingar. Därför tycker hon att hennes arbetssätt inte riktigt går att jämföras 
med vad portfoliometoden står för. 
 
Däremot har textilslöjdslärare D, utöver sin egen dokumentation, ett portfoliosamarbete med 
trä- och metallslöjdsläraren och klasslärarna för de två klasserna i år 3. Detta samarbete tycker 
hon går under portfoliometodens arbetssätt. Lågstadieskolorna arbetar utifrån spår, vilket 
innebär att eleverna arbetar enligt portfoliometoden men sparar sina arbeten under fyra olika 
teman, ett språkligt, matematiskt, socialt och estetiskt spår. Slöjden är med som ett bidrag till 
det estetiska spåret.  
 
Det är inte förrän i slutet av vårterminen, som portfolioarbetet börjar. Lärare D och trä- och 
textilslöjdsläraren skickar då ut ett brev till elevernas föräldrar där de ber att eleverna ska ta 
med sig ett slöjdalster från textil eller trä- och metallslöjden. Det ska vara det slöjdalster som 
eleven är mest nöjd med av de alster han tillverkat under året.  
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Det som väljs ut ska vara något som barnen själva upplever positivt och är nöjda med. (D) 
 

När eleven väljer ett arbete som hon är nöjd med kan det medföra att hon ökar tron på sig 
själv och sin förmåga att slöjda, vilket är ett av målen i kursplanen för slöjd. 57 
 
Elevernas slöjdalster fotograferas. Eleverna fyller i en inträdesbiljett, en slags utvärdering 
som ser lite olika ut på de två skolorna. På båda skolornas utvärderingar ska eleven skriva: 
”Detta har jag valt att lägga i min portfolio därför att…” Den ena skolan har gått lite längre. 
Där ska eleverna även skriva: ”Nästa gång ska jag tänka på att…” Sedan plastas bladet med 
kortet in och läggs i elevens visningsportfolio.  
 
 
6.1.5 Lärarnas bruk av idébank  
 
Lärare C, som använder Portfolio Manager 2, tycker att slöjden måste följa med i 
utvecklingen. Datorn ska finnas med som en del i slöjdarbetet. Hon vill kombinera gammal 
och ny teknik och använda datorn som ett idéverktyg att hämta inspirationsmaterial ifrån. 
Något som lärare C är ensam om att göra, bland de fyra textilslöjdslärarna, är att hon lägger in 
elevernas bilder i en idédatabas. Hon har lagt in bilder på arbeten som elever gjort i broderi, 
garnteknik och sömnad. Eleverna kan gå in i idédatabasen för att söka idéer till kommande 
arbeten.  
 

Det kan hjälpa eleverna att se ett foto. Om de bara får en ritad bild kan de ha svårt att skaffa sig en 
uppfattning om hur det blir sen. Jag är glad att jag kom på det här med idébanken. (C) 

 
Elever i år 4 till 6 kan ibland ha svårt att tänka sig in i hur ett arbete, som de ser ritat på en 
skiss, blir i verkligheten. Textillärare C tycker att det är lättare för eleverna att skaffa sig en 
uppfattning om arbetet, när får se en fotograferad bild på ett färdigt arbete.  
 
Lärare A, och D använder sig inte av idébank men lärare D uttrycker att hon har funderingar 
på att lägga upp en idébank.  
 

Vi har funderat på att köpa Portfolio Manager 2 och då fota allas arbeten. Fota och göra den 
utvärdering vi redan gör, fast i datorn istället. Och sen lägga upp det som en idébank. (D) 

 
Textillärare B kan tänka sig att lägga upp en idébank men hon är inte lika övertygad som 
övriga lärare.  
  

Jag skulle kunna plocka ut och göra en idébank, utav olika saker men det har jag inte gjort här. 
Textilslöjden är ju ändå så att det finns ganska mycket bilder på saker. I träslöjden finns inte lika 
många beskrivningar att bläddra i. (B) 

 
Hon anser att textilslöjden inte har så stort behov av en idébank, som trä- och metallslöjden 
har. Textilslöjden har redan så många beskrivningar och bilder på förslag till arbeten. Trä- och 
metallslöjden har inte lika många, så där finns en större anledning att använda en idébank 

                                                 
57 Skolverket, Grundskolans kursplaner och betygskriterier,  Slöjd . 2000 
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6.1.6 Lärarnas erfarenheter av att fotografera med digitalkamera 
 
Lärare A låter sina elever fotografera och lägga in bilderna i datorn. Hon tycker att det 
fungerar bra, förutom när det blir för mycket kö vid de två datorerna.  
 

Det kan bli stressigt i slutet av terminen när många ska skriva in. (A) 
 
Här skiljer sig lärare A och C åt. Lärare C tar korten och lägger in bilderna. Ett av hennes mål 
är att eleverna ska bli självständiga i sitt arbeta med portfolio. Hon skulle helst vilja lägga 
arbetet på eleverna men just nu tycker hon att det tar för lång tid att lära dem. Hon har märkt, 
att trots att vissa barn är vana datoranvändare, så måste hon instruera dem inför varje ny bild 
som ska läggas in. 
 

…elever hinner inte så många arbetsområden på ett år, utan då hinner dom glömma hur man gör 
det här. (C)  

 
Hon tror att eleverna skulle kunna lära varandra att fotografera och lägga in bilder. Då skulle 
de klara av att arbeta mer självständigt. Hon ser även en risk med att eleverna lär varandra. 
 

Att den personen tar det som en ursäkt att inte jobba med sitt eget arbete. (C) 
 
Det kan finnas en elev i klassen som är duktig på datorer. Han kan tycka det är roligare att 
visa kompisarna hur de ska lägga in bilder, än att slöjda. Då får inte eleven så mycket 
praktiska arbete gjort på lektionerna. För närvarande tycker hon det är bättre att den aktuella 
bilden redan finns inlagd när eleverna ska skriva sin utvärdering.  
 
Eleverna som har lärare B tar inte korten själva. De får gärna vara med och titta när hon tar 
korten. Lärarna på skolan har valt att göra så här, för att det ofta blir hets kring kameran och 
att det leder till ett orosmoment i klassrummet. 
 

Det blir en sån hets runt den här kameran, alla vil l titta, alla vill göra och det blir ett orosmoment. 
(B) 

 
För eleverna i år 6 finns det möjlighet att gå en kurs i att ta kort med digitalkamera. De elever 
som har gått kursen får sedan ta bilder på sina slöjdalster.  
 
Textillärare D har inte låtit eleverna ta kort. Hon har själv fått ägna sig åt att lära sig tekniken. 
I våras var första gången hon arbetade med att ta bilder. Hon är inte främmande för att lära 
eleverna att ta kort med digitalkameran.  
 

Om man lär eleverna redan från trean så skulle de säkert kunna fota själva efter hand (D) 
 
Lärare D tror att det är viktigt att eleverna får börja fotografera tidigt så att de blir vana vid 
arbetssättet.  
 
 
6.1.7 Sammanfattning av kap 6.1 
 
Alla fyra textilslöjdslärare har gemensamt att de arbetar på traditione lla mellanstadieskolor 
som är belägna i en tätort. Deras arbetsliv inom skolan sträcker sig från 1,5 år upp till 30 år. 
De har olika lång erfarenhet av att arbeta med portfoliometoden i textilslöjden, från 1,5 år till 
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10 år. Tre av lärarna arbetar med portfolio i  år 4 till 6, en av dem arbetar med metoden 
huvudsakligen i år 3. 
 
Textilslöjdslärarna lägger upp arbetet med portfoliometoden på skilda sätt. Alla fyra lärarna 
tar bilder av elevernas slöjdalster, dock i olika omfattning. De använder sig alla av 
digitalkamera, när de ska ta bilder. På en skola får eleverna ta bilder själva medan lärarna på 
de andra skolorna sköter fotograferandet. En skola tillåter elever i år 6 att ta bilder, efter att de 
har gått en kurs i fotografering.  
 
Två av de textilslöjdslärare som intervjuats, har ännu inte nått upp till portfoliometodens mål, 
med avseende på samlandet av elevernas arbeten. De låter eleverna samla sina arbeten enligt 
ett vanligt samlande. Portfolioarbetet blir inte ett urval av de arbeten som visar elevens 
lärande, utan ett samlande av allt som eleven gjort.  
 
I olika stor utsträckning, låter samtliga lärare eleverna reflektera över sina slöjdalster. Lärare 
D har utvecklat sina frågor så att eleverna får hjälp med att skriva mer utvecklande svar. 
Lärare B funderar över hur mycket tid hon vill ta från det praktiska arbetet till att arbeta med 
teoretiska uppgifter. Hon tycker att det går bra att samarbeta med svenskan. 
 
Lärare A och C arbetar med dataprogrammet Portfolio Manager 2. De har gemensamt att de 
båda två inte använder alla programmets funktioner. Det låter även eleverna få bilder på sina 
slöjdalster och eleverna får skriva i utvärderingsformuläret. De har skilda åsikter om vem som 
ska fotografera slöjdalsterna och om eleverna ska fylla i utvärderingsformulär för 
slöjdundervisningen.  
 
Lärare C och D arbetar med en slags textilbok, som är en dagbok och lärobok. Hos lärare D 
har eleverna en mapp där de samlar dagboksblad och arbetsblad. Detta är ett sätt att 
dokumentera elevernas arbete och få eleverna att arbeta mer självständigt. 
 
Lärare A och D vill kalla sitt arbete för dokumentation istället för portfoliometod. Lärare D 
tycker att eleverna måste välja ut något arbete som de är nöjda med och reflektera kring det, 
om arbetssättet ska kallas portfoliometod.  
 
Lärare C har lagt upp en idébank där eleverna kan hitta inspiration till kommande 
slöjdarbeten. Lärare D och B kan tänka sig använda en idébank. Lärare B är dock tveksam till 
om textilslöjden verkligen är i behov av en idébank.  
 
 
6.2 Syftet med portfolio i textilslöjden  
 
Lärarna ombads att delge sina tankar om vilket syfte de har med att använda portfoliometoden 
i textilslöjden. Lärarna har olika kommentarer till syftet som kort sammanfattas i 
nedanstående punkter. Lärarnas tankar utvecklas nedan. 
 

• Eleven ser på ett konkret sätt, de slöjdalster hon har tillverkat, vilket leder till elevens 
upptäckt av sin egen utveckling och ett ökad självförtroende.  

• Genom portfolio kan läraren uppmärksamma varje elev och upptäcka hur hon lär sig. 
• Portfoliometoden är en hjälp vid utvecklingssamtal. 
• Eleven får i portfolioarbetet träna på att utvärdera och reflektera. 
• Genom portfoliometoden får elevens slöjdalster bättre kvalité. 
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6.2.1 Genom portfolio upptäcker eleven sin utveckling och stärker sitt självförtroende  
 
Alla lärarna tycker att portfoliometoden syftar till att på ett konkret sätt visa vad eleven gjort i 
slöjden. De har lite olika sätt att uttrycka vad detta leder till. 
 
Lärare A och C tror att eleven känner sig stolt över sig själv när hon kan visa upp vad hon har 
åstadkommit i slöjden.  
 

Jag tror att de känner sig stolta när de kan visa upp sina bilder. (A) 
 

Jag tror att man är lite stolt som elev, när man tittar på sitt bildspel och vad man har gjort under 
åren. (C) 

 
Lärare B och C vill att eleven ska ha bilder av alla slöjdalster hon har gjort i textilslöjden, för 
att hon ska se sin utveckling från år 4 till år 6.  

 
De kan se hur de har utvecklats och så där. (C) 
 
Vissa saker ger de ju bort själva. Så då har de åtminstone en bild på det. Och sen att de ser en 
utveckling från fyran till sexan och att de blir säkrare och säkrare och att ribban höjs för dem 
själva. (B)  

 
Lärare B menar även att eleven behöver bli påmind om att hon kan göra olika saker, för att 
öka tron på sig själv. 
 
 
6.2.2 Genom portfolio uppmärksammar läraren varje elev och upptäcker hur eleven lär 

sig 
 
Det är viktigt för lärare D att varje barn får uppmärksamhet.  
 

Man värdesätter varje sak de har gjort. Det blir värt något!  (D)  
 
Hon menar att en eleven som får en bild på sitt slöjdalster, får känna att hennes arbete blir 
bekräftat. 
 
Lärare D delar de andra lärarnas tankar om att eleven kan få syn på sin egen utveckling med 
hjälp av portfolio. Hon utvecklar sina tankar ytterligare. 
  

Man ser ju barns utveckling och de själva kan få syn på den. (D) 
 
Lärare D skiljer sig här från de andra lärarna. Hon har funderat över vad portfoliometoden kan 
ge läraren för kunskaper. Hon menar att portfoliometoden kan ge läraren kunskap om elevens 
utveckling. 
 

Jag ser ju också hur eleverna tänker. Jag kan ju se vad de väljer för saker och vad de blev nöjda 
med (D)  

 
Lärare D utvecklar tankarna vidare och menar att portfoliometoden kan hjälpa till att visa för 
henne hur eleverna fungerar och hur de tänker. Om hon vet lite mer om eleven så kan hon 
lättare bemöta den enskilda eleven och individualisering kan underlättas.  
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Jag lär mig väldigt mycket också av hur barnen tänker och ser på sina arbeten. Individualisering 
kan ju underlättas men det kan vara svårt i stora grupper. (D)  

 
Hon påpekar att det är svårt att individualisera i stora slöjdgrupper. Hon måste träffa eleverna 
regelbundet för att hinna lära känna dem. En textilslöjdslärare har ett stort antal elever, som 
hon träffar en gång i veckan. Eleverna byter ofta slöjdart varannan termin. Därför är det svårt 
för läraren att komma underfund med hur alla elever fungerar.  
 
 
6.2.3 Genom portfolio får läraren underlag till utvecklingssamtal 
 
Lärare A säger att hon som slöjdlärare, har så enormt många elever. Hon använder Portfolio 
Manager  2, som ett hjälpmedel för att hålla reda på alla elever inför utvecklingssamtalen.  
 

Jag kan inte komma ihåg vad varje elev har gjort eller hur de jobbar. (A) 
 
Lärare A är den enda läraren som låter elevernas portfolior vara med vid utvecklingssamtal. 
Skolan arbetar lite annorlunda med utvecklingssamtal, genom att varje år ha teman. Textil- 
och trä- och metallslöjdsläraren har varje år utvecklingssamtalen för år 6, som då är inriktade 
på de praktiskt- estetiska ämnena, slöjd, bild, musik och idrott. Lärare A är ett bra exempel på 
att slöjden går att synliggöra genom portfoliometoden och utvecklingssamtal. 
 

Det har varit mycket uppskattat och jag tycker det är ett sätt att lyfta de här ämnena. (A)  
 
Hon tycker att slöjdens ställning på skolan har stärkts, sedan hon började arbeta med Portfolio 
Manager 2 och utvecklingssamtal med inriktning på de praktiskt-estetiska ämnena. 
Utvecklingssamtal med portfoliometoden verkar kunna hjälpa till att ge textilslöjden en högre 
status på skolan.  
 
Lärare B och trä- och metallslöjdsläraren har pratat om att de skulle vilja ställa upp boxen 
med disketter till klasslärarna när det är dags för utvecklingssamtal. Hon tycker dock att det 
skulle bli lite krångligt, eftersom hon inte har möjlighet att fotografera nya arbeten under 
tiden.  
 

Men då kan man ju inte fota nya grejor och lägga in. Det blir lite kluvet där hur man ska göra. (B) 
 
Klasslärarna på skolan där lärare C arbetar, visar inte heller elevernas bilder och reflektioner 
från slöjden, vid utvecklingssamtal. Det beror på att programmet är fr istående från resten av 
skolans datorer. Det är inte möjligt att gå in på skolans andra datorer för att titta i programmet. 
Lärare C har ambitionen att lösa detta problem, eftersom hon vill att textilslöjdens 
portfolioarbete ska vara med vid utvecklingssamtalen. 
 

En svårighet är att de inte kan gå in i vilken dator som helst på skolan och titta i programmet. Jag 
har pratat med vaktmästaren om det men längre har jag inte kommit. (C) 

 
För både lärare B och C verkar det finnas praktiska problem som hindrar att deras 
portfolioarbete kan visas på utvecklingssamtalen. 
 
Det lilla portfoliosamarbete som lärare D har med klasslärarna visas troligtvis på 
utvecklingssamtal, eftersom eleverna lägger sin slöjdbild i sin visningsportfolio.  
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6.2.4 Genom portfolio får eleven träna på att reflektera 
 
En del av syftet med portfolioarbetet hos alla lärare är, att eleverna ska få träna på att 
reflektera. Lärarna tycker det är viktigt, eftersom eleverna överlag skriver korta utvärderingar. 
 
Lärare A och C har elever som skriver korta svar, särskilt under rubriken kommentar till 
arbetet. Exempelvis, det var kul, det var kul men inte min grej, det var kul att göra, jättekul. 
Lärare A ska ändra rubriken till Vad har du lärt dig?, för att få eleverna att skriva mer 
omfattande svar. 
 

Det blir ibland fåordiga reflektioner så det är bra för dem att få träna på att reflektera. (A) 
 
Även lärare C vill ändra utvärderingen. Hon vill lägga till rubrikerna ”det här kunde jag inte 
innan” och ”det här har jag lärt mig?” Hon tycker att det går fo rt när eleverna skriver sin 
utvärdering.  
 

Det är så lätt att bara skriva att det var roligt och sen är man ju liksom av med det. Så har man 
skrivit något i alla fall. (C)  

 
Textillärare C visade ett exempel på en elev som har utvärderat sin kudde. Hon har under 
rubrikerna skrivit,  
 

• Arbete: kudde  
• Använt material: tyg 
• Kommentar till arbetet: det var rätt roligt.  

 
Figur 9. En elevs utvärdering av en kudde. 
 
Lärare D tycker att kvalitén på elevernas utvärderingar varierar. Hon tycker att en del elever 
är väldigt duktiga på att reflektera. De elever lärare D har, arbetar med portfolio även i övriga 
ämnen, vilket medför att de blir tränade i att reflektera över sina arbeten. De mer utvecklade 
frågor som lärare D ställer, kan även påverka elevernas resultat. 
 
 
6.2.5 Genom portfolio får eleven ökad kvalité på sina slöjdalster 

 
Två av lärarna har funderat över om kvalitén på elevernas arbeten har förbättrats, sedan de 
började arbeta med portfolio.  
 
Lärare B tycker att eleverna har blivit mer noggranna när de slöjdar, på grund av att hon tar 
bilder. Elevernas slöjdalster är även med i en regelbunden utställning som de har på skolan.  
 

… det är liksom inte bara att slarva ihop någonting och sen tar man hem det, utan det ska fotas och 
det ska till utställningen. De lägger mer energi på allting!  (B) 

 
Troligtvis anstränger sig eleven för att hon vet att hennes alster blir uppmärksammade och 
sedda. 
 
Lärare D är ensam om att ha erfarenheter av elever som arbetar med portfoliometoden i fler 
ämnen. Om eleverna arbetar rege lbundet med portfoliometoden, så tror hon att eleverna 
överlag får bättre kvalité på sakerna de gör.  
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Om man jobbar konsekvent med portfolio i andra ämnen och eleverna är införstådda i metoden, då 
tror jag att de kanske får bättre kvalité på sakerna de gör. (D) 
 

Om eleverna regelbundet får reflektera över vad de har lärt sig, kan de bli medvetna om vad 
de kan göra bättre och blir då även mer noggranna. Hon har inte arbetat så länge så att hon har 
märkt någon skillnad ännu.  
 
 
6.2.6 Sammanfattning av kapitel 6.2 
 
Alla fyra lärarna är överens om att ett syfte med portfoliometoden i textilslöjden, är att visa 
och påminna eleven om vad hon har tillverkat i textilslöjden. Eleven kan känna stolthet, öka 
tron på sig själv och se sin utveckling när hon ser på sina bilder. Lärare D tycker att 
portfoliometoden gör att alla elever får uppmärksamhet och att de får känna att deras 
slöjdalster är värdefulla. Portfolion kan även hjälpa läraren att se var eleverna befinner sig i 
sin utveckling, så att hon kan individualisera undervisningen.  
 
Ett annat syfte med portfoliometoden är att använda den vid utvecklingssamtal för att konkret 
visa elevernas utveckling. Hälften av lärarna använder elevernas portfolio vid 
utvecklingssamtal. För de andra två lärarna finns det praktiska problem som hindrar dem från 
att visa elevernas portfolior.   
 
Alla lärarna vill att eleverna ska träna på att utvärdera för att utveckla sin förmåga att 
reflektera. Två av lärarna har upptäckt att de behöver förändra sina utvärderingsfrågor mot 
mer utredande frågor, för att få eleverna att tänka till och skriva längre svar.  
 
Lärare B har märkt att eleverna lägger ner mer energi på sina arbeten sedan hon började 
fotografera. Lärare D håller med om att kvalitén på elevernas arbeten kan påverkas.  
 
 
6.3 Vad innebär portfoliometoden för läraren? 
 
Detta avsnitt handlar om portfoliometodens innebörd för läraren. Lärarna delger sina tankar 
om vilka för- och nackdelar de upplever med arbetssättet. 
 
 
6.3.1 Vilka fördelar har portfoliometoden för läraren? 
 
Lärare A tycker att Portfolio Manager 2 är till stor fördel vid utvecklingssamtalen. Slöjden har 
fått en högre status på skolan sedan hon började med datorn.  
 

Vid utvecklingssamtal är programmet en stor fördel. (A) 
 
Lärare B menar att portfolioarbetet skulle kunna hjälpa henne att bygga upp en idébank. Hon 
kan ta alla elevernas fotografier och samla på ett ställe. Hon tycker det är roligt att eleverna 
lägger ner mer energi på sina arbeten.  
 

Det skulle kunna hjälpa mig att jag skulle kunna plocka ut och göra en idébank. (B) 
 
Lärare C tycker att det är stimulerande för henne som lärare att barnen kommer ihåg vad de 
har gjort och ser hur de utvecklas.  
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Barnen kommer ihåg och de kan se hur de har utvecklats. (C) 
 

Idébanken som hon har lagt upp, kan hon använda för egen del. Hon kan titta i idébanken om 
hon behöver inspiration till nya arbetsområden eller om hon vill friska upp minnet över vad 
klasserna har gjort under terminerna. 
 

Jag kan även ha det för egen del. Se vad man gjort under terminerna. (C) 
 
Lärare D tycker att fördelarna med portfolio, för hennes egen del, är att hon får lära sig mer 
om hur barn tänker. Hon kan även se var i utvecklingen eleven befinner sig.  
 

Se hur barn tänker. Att de kanske gör bättre slöjdarbeten. Jag ser var de befinner sig i sin 
utveckling. (D) 

 
Lärare D tycker, liksom lärare B, att det är roligt om eleverna ökar kvalitén på sina 
slöjdarbeten.   
 
 
6.3.2 Vilka nackdelar har portfoliometoden för läraren? 
 
Lärare A upplever att det är mycket arbete med att sköta Portfolio Manager 2, eftersom det 
krånglar ibland. Det tar tid att titta på vad eleverna skrivit.  Hon hinner inte titta i programmet 
eller prata med eleverna så mycket som hon skulle vilja. Programmet är fristående mot övriga 
skolan. Eleven har en särskild inloggning för Portfolio Manager och en annan för övriga 
datorer i skolan. Hon tycker det har för- och nackdelar.  
 

Fördelen är att bara jag har grepp över det här…det kan bli stressigt och kö till datorn i slutet på 
terminen när alla ska skriva in (A) 

 
Hon tycker det är bra att det bara är hon som har kontroll över programmet. Det kan kanske 
bero på hon vill höja slöjdens status. Om endast slöjdläraren har kunskap om programmet så 
blir slöjden speciell. I slutet på terminen upplever hon att det bli stressigt både för henne och 
för eleverna, när alla elever ska skriva in.Hon vill tillägga att merarbetet vägs upp av att ”hon 
tycker det är så roligt”. 
 
Lärare B anser att det kan var svårt att hinna med att ta kort, eftersom skolan bara har två 
digitalkameror. Kamerorna finns inte alltid tillgängliga. Hon tycker dock inte att det är ett 
stort problem. 
 

Då får man ju vänta ett tag bara. Jag brukar samla ihop ett gäng grejor och så fotar jag allihopa på 
en tid efter undervisningen (B) 

 
Hon fotograferar efter undervisningen för att hon inte vill ta tid från elevernas slöjdlektion.  
 

Att stressa på lektionerna och ta kort och dessutom hinna med alla elever, det känner jag att jag 
inte vill hålla på med, utan det vill jag ta efteråt (B) 

 
Lärare B ser ingen mening med att stressa runt och fotografera och samtidigt hjälpa alla 
elever.   
 
Lärare C tycker också att det tar tid att ta kort och lägga in bilderna på elevens sida i 
programmet. Liksom lärare B, upplever hon det inte som något stort problem.  



 

 35

Lärare D tycker det är merarbete att se till att alla elever har med sig ett slöjdalster till det 
datumet hon ska fotografera. Hon måste börja i god tid innan vårterminens slut för att hinna 
med alla. 
 

Det finns alltid eftersläntare som man får pusha på. (D) 
 
Det finns alltid de elever som glömmer att ta med sig sina slöjdalster. Detta är dock inget 
större problem för lärare D, eftersom hon ser till att planera arbetet.   
 
Textilslöjdslärare D nämner att det kan var svårt med tekniken eftersom hon inte är så van vid 
att arbeta med datorn eller digitalkamera. Hon menar att det krävs tid av henne som lärare att 
sätta sig in i tekniken.  
 
 
6.3.3 Sammanfattning av kapitel 6.3.1 & 6.3.2 
 
Alla lärare är överens om att det är roligt att arbeta med portfolio. De har dock skilda åsikter 
om vad som är positivt med portfolio för dem som lärare. Lärare A upplever att slöjden har 
fått högre status på skolan, sedan hon började arbeta med datorn. Lärare B skulle för sin egen 
del kunna använda elevernas bilder till att bygga upp en idébank. Lärare C tycker att hon har 
nytta av sin idébank. Lärare D tycker att det är positivt för henne att få lära sig hur barnen 
tänker.  
 
Enligt lärarna är nackdelarna med portfolio i textilslöjden mest praktiska problem. Det är 
tidskrävande att arbeta med portfolio och det krävs att lä rarna planerar. De ser det dock inte 
mertiden och planering som något större problem, eftersom fördelarna med portfoliometoden 
överträffar nackdelarna.  
 
 
6.3.4 Vad anser Lärare A och C om Portfolio Manager 2? 
 
Lärare A tycker att den första versionen var dålig och hon upplevde att det var mycket krångel 
med programmet i början. Det inträffade många småfel i programmet. 
 

Det har varit massor med uppdateringar och buggar (A) 
 

Portfolio Manager 2 har uppdaterats några gånger och nu tycker hon att det fungerar bra. Hon 
tycker dock att programmet är lite för stort, vilket gör att hon inte använder alla funktioner. 
Hon kan till exempel inte förstå varför eleverna ska fylla i sina personuppgifter på startsidan.   

 
Man kan även skriva in telefonnummer, e-mailadresser, kort på dem och allting och jag vet inte hur 
han har tänkt sig att man ska ha tid att sitta och göra allt det där när man har så många. På det sättet 
tycker jag att programmet har för mycket i sig. (A) 

 
Textilslöjdslärare C är positiv till programmet. Hon började använda Portfolio Manager 2 
något år senare än textilslöjdslärare A och har troligtvis inte haft lika mycket problem med 
programmet.  
 

”Den nya versionen är mer lättarbetad och mer överskådlig. Det är lättare att lägga in bilder nu. 
Det är bara  att gå in på A: och hämta bilden.” (C) 
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Hon nämner att den nya versionen är lättare att arbeta med och mer överskådlig. Det är inga 
problem med att lägga in bilderna. Det är bara att hämta dem från disketten. 

 
Textilslöjdslärare A har inte lagt in kort på eleverna, till skillnad från textillärare C, som 
lägger in bilder på eleverna när de börjar år 4.  
 

Eleverna tycker det är roligt att se bilderna från fyran när de går i sexan. (C) 
 
Textilslöjdslärare A tycker inte att hon har användning för formuläret, där hon kan fylla i 
elevernas betyg och hur de jobbar på lektionen.  
 

”Jag tycker inte om hans sätt att ställa frågorna. Jag vill inte tänka i de banorna som han har gjort. 
Han kanske tänker sig mer mot högstadiet” (A) 

 
Hon tror att Mats Agnarsson, skaparen av Portfolio Manager 2, har tänkt sig att programmet 
ska användas mer mot högstadiet. Hon är kritisk mot programmets formuleringar av frågorna 
i elevernas utvärderingdel. Hon vill ändra rubriken ”kommentar” till ”vad har du lärt dig?”  
 
Även textilslöjdslärare C vill förändra elevernas utvärderingsfrågor. Hon vill lägga till 
rubrikerna ”det här kunde jag inte innan” och ”det här har jag lärt mig?” 
 

Det här är lite torftigt tycker jag. Att de får tänka till, att det här kunde jag inte innan och det här 
har jag lärt mig, vore bra. (C) 

 
Hon tycker att utvärderingsdelen behöver lite mer utredande frågor. Då måste eleverna tänka 
till och skriva mer utvecklande svar. Hon vill att eleverna ska upptäcka att de lär sig nya saker 
hela tiden.  
 
 
6.4 Vad innebär portfoliometoden för eleven, sett ur lärarperspektiv? 
 
Nedan redovisas lärarnas tankar om vad portfoliometoden innebär för eleven. De berättar om 
hur de uppfattar elevernas syn på arbetssättet. Vidare behandlas lärarens stöd till eleven, med 
avseende på om eleve n får tillräckligt med hjälp för att hon ska kunna upptäcka sin egen 
utveckling. Här beskrivs även hur lärarna arbetar med portfolio över stadierna. Slutligen 
redogörs för vad lärarna anser om föräldrarnas engagemang.  
 
 
6.4.1 Hur upplever lärarna att eleven ser på arbetssättet? 
 
Alla lärarna upplever att eleverna ser positivt på portfolioarbetet.  
 

De tycker det är roligt att jobba med datorn. De ser fram emot att ha utvecklingssamtal i de 
praktiskt-estetiska ämnen. (A) 

  
De tycker det är positivt och kul.  (B) 

 
Eleverna tycker det är kul och de kommer lätt in i arbetssättet. Jag tror att man är lite stolt som elev när 
man kan titta på sitt bildspel och vad man har gjort under åren. (C) 

 
Jag tror att barnen tycker att portfolio är väldigt kul. Jag tror att barnen blev väldigt stolta när de 
såg sin text och bild. (D) 
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Det är endast en lärare som nämner något som skulle kunna vara till nackdel för vissa elever. 
 

Barn som har svårt och inte tycker att de gör så fina saker, kanske blir stressade. Det kan vara en 
nackdel. (D) 

 
Hon menar att det kanske kan kännas jobbigt för en elev, som inte är så duktig på textilslöjd, 
att veta att läraren ska ta kort på hennes slöjdalster. Eleven kan bli stressad över att andra 
elever ska se bilden.  
 
 
6.4.2 Får eleven hjälp med att upptäcka sin utveckling? 
 
Tre av lärarna vill att eleverna ska se sin utveckling i slöjden. Intervjustudien har visat, att 
eleverna inte får så mycket hjälp med att upptäcka sin egen utveckling. Slöjdens tid räcker 
inte till.  
 
Lärare A nämner att hon har ambitionen att prata med varje elev om deras utvärderingar men 
det hinner hon tyvärr inte förrän det blir utvecklingssamtal. Under utvecklingssamtalet talar 
hon däremot med varje elev. Mer om hur lärare A lägger upp utvecklingssamtalen finns att 
läsa i kapitel 6.2.3.  
 

Jag vill se vad varje elev har skrivit och prata med dem men det hinner jag inte innan det blir 
utvecklingssamtal. (A) 

 
Lärare B säger att hon har svag uppfattning om, ifall eleverna upptäcker sin utveckling. Hon 
hinner aldrig sitta ner med varje enskild elev och diskutera deras utveckling. Tanken är att 
eleverna själva ska bli påminda om vad de gjort i slöjden, när de tittar på sina bilder och 
förhoppningsvis se en utveckling.  
 

Det vet jag inte, det är inget sånt där som vi påtagligt pratat om, men det är ändå tanken att de ska 
bli påminda om det. Man sitter aldrig ner och tittar med varje elev. Det är att de själva vill titta 
ibland och att de tycker det är kul. (B)  

 
Lärare D skriver alltid en kommentar i elevernas dagböcker, för att de ska känna att det tjänar 
någonting till att skriva. Hon ser lite av deras utveckling på så sätt men hon hinner inte heller 
prata med varje enskild elev. Eleverna i år 3 får träna på att reflektera, hos klassläraren, 
eftersom lågstadieskolorna jobbar med portfoliometoden som ett övergripande arbetssätt. 
Lärare D har märkt att en del elever är duktiga på att reflektera.  
 
 
6.4.3 Följer portfolion med eleven vid stadieövergångar? 
 
Lärarna fick frågan om elevernas portfolior används vid stadieövergångar, alltså när eleven 
flyttar från år 6 till år 7 och en ny skola. Ingen av lärarna praktiserar det på ett medvetet sätt. 
 
Lärare A skulle kunna tänka sig att använda portfolion vid stadieövergångar. Hon tycker dock 
att det är upp till varje lärare hur hon vill göra. Ibland kan det vara bättre att skaffa sig en egen 
uppfattning om eleven. 
 

Man måste bestämma sig för hur mycket man egentligen vill veta om en elev. Det är kanske bättre 
att skaffa sig en egen uppfattning. (A) 
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För närvarande har hon bra kontakt med den högstadieskola dit eleverna flyttar, så hon 
tycker inte att portfolion behöver flyttas med. Lärarna informerar varandra om vilka 
arbetsområden de arbetar med. 
 
På skolan där lärare B arbetar, har det bestämts att det är upp till eleven om hon vill visa sin 
portfolio när han byter skola. Eleverna sprids på flera skolor och blandas med elever från 
skolor, som inte arbetar med portfolio. Lärare B tänka sig att det kan vara svårt för 
högstadieläraren att engagera sig, när inte alla elever har arbetat med portfolio. Hon har inte 
kontakt med högstadieskolorna och vet därför inte om stadieövergångar med portfolio 
fungerar. 
 

Om de har programmet och om de tycker det är kul att titta så tycker jag att de borde göra det, lite 
mera än vad jag kan tänka mig att de gör. (B) 

 
Hon tycker att textillärarna på högstadiet borde ta sig tid att titta på bilderna om de har Photo 
Express, eftersom det är enkelt. 
 
 
6.4.4 Har föräldrarna blivit mer engagerade i sitt barns slöjdarbete? 
 
Ingen av textilslöjdslärarna har bildat sig en uppfattning om, ifall föräldrarna har blivit mer 
engagerade i sitt barns arbete sedan de började med portfolio i slöjden. En slöjdlärare har inte 
lika nära kontakt med föräldrarna som klassläraren har. Däremot har lärare A, B och D märkt 
på föräldrarna, att de verkar vara positiva till arbetssättet.  
 
Lärare A tycker att föräldrarna verkar vara intresserade på utvecklingssamtalen men hon har 
inte fått några kommentarer.  
 

De visar intresse på utvecklingssamtalen. (A) 
 

Lärare B tror att föräldrarna till barnen på hennes skola, uppskattar vad hon gör. Hon har 
upplevt det så, när hon har träffat föräldrar på föräldramöte. Hon tycker det är en nackdel att 
hon inte får träffa föräldrarna så mycket.  
 

Det är svårt att veta. Det är en nackdel, vi träffar inte föräldrarna på samma sätt som klassläraren 
gör. Man har inte den kontakten. Jag tror ändå att de tycker det är viktigt för slöjden. Men de andra 
ämnena är ju viktigare ändå men de uppskattar vad vi gör. (B) 

 
Lärare C tror inte att föräldrarna blivit mer engagerad, eftersom bilder och utvärderingar inte 
visas på utvecklingssamtal.  
 

Föräldrarna kan jag inte säga har blivit mer engagerade. (C) 
 
Lärare D har inte personligen talat med föräldrar men hon har märkt på föräldramöte för år 3, 
att föräldrarna verkar positiva till portfoliometoden.  
 

Föräldrarna verkade positiva på ett föräldramöte jag var med på i en av skolorna. (D) 
 
Föräldrarna som lärare D har träffat har barn som arbetar med portfolio genomgående i alla 
ämnen. Hon har inte hört föräldrarnas åsikter om portfolio i textilslöjden. 
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6.4.5 Sammanfattning av kapitel 6.4 
 
Lärarna är överens om att eleverna är positiva till deras respektive arbetssätt.  
Ingen av lärarna låter portfolion följa med vid stadieövergångar. Lärare B har informerat 
lärarna på högstadiet om att hennes elever har sina disketter, som de kan visa upp om läraren 
vill titta på bilderna. 
 
Några av lärarna har märkt att föräldrarna är intresserade av hur de arbetar i slöjden. Däremot 
kan ingen av lärarna säga, att föräldrarna har blivit mer engagerade i elevernas slöjdarbete 
sedan de började arbeta med portfoliometoden.  
 
 
6.5 Portfoliometoden i framtiden 
 
I resultatets sista del, delger lärarna sina tankar om hur de skulle vilja vidareutveckla sina 
arbetssätt i framtiden. 
 
 
6.5.1 Vidareutveckling av textilslöjdslärarnas arbetssätt 
 
Läraren A vill inte fortsätta att använda Portfolio Manager 2. Lärarna på skolan där lärare A 
arbetar har bestämt sig för att hitta någon form av portfoliometod för hela skolan, från 
förskolan till år 6. Lärare A är engagerad i den grupp som ska utforma arbetssättet. De vill ha 
en form av dokumentation som ska vara lika i alla ämnen, vilket gör att eleven kan känna igen 
sig.  
 

Det är jättejobbigt att köra ett program här och så har de i ett annat ämne, ett annat, så det är nytt 
för dem hela tiden. (A) 

 
Gruppen har funderingar på att pröva att arbeta på ett enkelt sätt, utifrån Word. Gruppen har 
tänkt att varje elev ska ha en egen elevmapp, där arbeten från alla ämnen sparas. Word har de 
hjälpmedel lärarna anser sig behöva. De vill hitta en form av portfoliometod, utan att behöva 
köpa dyra, avancerade program.  
 
Lärare B skulle vilja vidareutveckla sitt arbetssätt genom att låta eleverna få skriva mer. Hon 
tycker att de behöver få en kontinuitet, så att de blir bättre på att reflektera över sina 
slöjdalster.  
 

Att reflektera över sin egen insats och så, det skulle man vilja få in mer i arbetet. (B) 
 
Hon har funderat på att låta eleverna samla reflektioner i en mapp eller att de får skriva in i 
datorn. Hennes dilemma är att hon inte vill ta tid från slöjden för dokumentationen.  
 

Det är en liten konstig inställning man har med slöjden. Man ska höja slöjdens status och då gör 
man det genom att teoretisera den. Jag tycker tvärtom, istället höja statusen på kunnandet, tekniker 
och den biten. (B) 

 
Hon tycker egentligen att vi borde lägga ner mer tid på att ge eleverna slöjdkunskaper. Om 
eleverna blir skickliga kan det i sin tur stärka slöjdens ställning.  
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Lärare C tycker att hennes arbetssätt fungerar ganska bra för tillfället men hon är inte 
främmande för att förändra om det skulle behövas.  
 

Man har tankar om att ge dem en diskett när de slutar, med bilderna på eller att man skriver ut på 
ett blad. Jag har inte kommit så lång ännu. (C) 

 
Hon sparar alla bilder och utvärderingar i datorn men skulle kunna tänka sig att eleverna 
fick kopior när de slutar. Hon har värvat trä- och metallslöjdsläraren, som ska börja 
använda Portfolio Manager 2 inom en snar framtid. Något hon skulle tycka var roligt, är 
att lägga in elevernas bilder på skolans hemsida. Tyvärr har inte tiden räckt till ännu. 
 
Textillärare D skulle gärna vilja utveckla användandet av portfoliometoden och samarbeta 
med klasslärare i år 4 till 6. Det ser för närvarande inte så ljust ut.  
 

Det är inte bestämt från vår ledning att alla ska arbeta likadant. Ledningen vill ha en skola där man 
kan jobba med lite olika slags pedagogik. (D) 
 

Portfolio är inte en samlad metod i hela skolområdet. Skolans ledning vill att lärarna ska få 
möjlighet att arbeta med olika sorters pedagogik. Enligt lärare D finns det inte så stort intresse 
för just portfoliometoden. Därför är inte år 4 till 6 involverade i portfolioarbetet. 
 
Intresset för portfoliometoden finns kvar hos lärare D, trots kollegornas bristande intresse. 
Hon och hennes träslöjdskollega funderar på att köpa Portfolio Manager 2. De ska i så fall 
fotografera elevernas arbeten och eleverna ska få göra den utvärderingen de redan gör, fast i 
datorn. Hon vill även lägga upp en idébank. Hon tillägger återigen att hon inte vill kalla sitt 
arbetssätt för portfoliometodik.  
 

Detta är ju inte ett urval av vad de är mest nöjda med. Ska man ha riktig portfolio så ska man väl 
samla det som man är mest nöjd med. (D) 

 
En idé hon har för att arbetssättet ska bli mer influerat av portfoliometodik, är att eleverna 
skulle kunna välja ut ett dokument i slutet på terminen och lägga i sin ”klassportfolio”. Det 
blir svårt att arbeta så med alla klasser eftersom hela skolan måste arbeta med 
portfoliometoden. 
 

Det önskvärda är att man jobbar från lågstadiet och uppåt. Skolan är tyvärr inte intresserad. Det är 
bara jag och träslöjdsläraren som är intresserade. (D) 

 
Lärare D berättar att trä- och metallslöjdsläraren har funderingar på att bygga upp en 
fotohörna i sin slöjdsal. Hon funderar på att följa hans exempel. Hon menar att hon skulle 
spara tid, om hon slapp att bygga upp en fotobakgrund varje gång hon ska fotografera.  
 
 
6.5.2 Sammanfattning av kapitel 6.5 
 
Alla textillärarna är positiva till portfoliometoden som helhet. De vill alla fortsätta att arbeta 
med metoden och vidareutveckla de arbetssätt de har. Lärare A är för närvarande mest aktiv. 
Hon arbetar med att utforma ett arbetssätt, som ska ersätta Portfolio Manager 2. Lärare B 
funderar på att utveckla elevernas reflekterande i slöjden. Lärare C vill utöka användandet av 
Portfolio Manager 2. Lärare D funderar på att skaffa Portfolio Manager 2.   
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7. DISKUSSION 
 
 
Det var intressant för mig att intervjua fyra textillärare om deras arbete utifrån 
portfoliometoden. Verkligheten jag har mött stämmer inte riktigt överens med den bild av 
portfoliometoden, som litteraturen gav mig. Det beror säkerligen till stor del på att jag nästan 
enbart har läst litteratur som handlar om att arbeta med portfoliometoden i basämnena.  
 
Jag har fått svar på mina tre frågeställningar, som handlar om vad portfoliometoden är, hur 
portfolio kan användas i textilslöjden och vilka för- och nackdelar som finns med portfolio i 
textilslöjden. Jag är positivt inställd till portfoliometoden men jag ställer mig frågande till om 
vissa delar av metoden är lämpliga i textilslöjden.  
 
 
7.1 Behöver elever i textilslöjd samla sina arbeten utifrån urval? 
 
Moreau menar att ett samlande enligt portfoliometoden måste utmärkas av att det finns en 
mening bakom varje dokument som sparas i portfolion. Eleven ska samla på ett urval av sina 
arbeten, där varje del ska visa hennes lärande, förståelse och utveckling inom ämnet. 58  
 
En intressant fråga är om eleverna i textilslöjden tjänar på att samla utifrån ett urval av sina 
arbeten. Om eleven väljer ut ett arbete som hon är stolt över kan det hjälpa eleven att öka 
tilltron till sin förmåga att slöjda. Det är däremot tveksamt om hon kan se sin utveckling. En 
elev hinner inte avsluta så många arbeten på en termin och ofta slöjdar hon efter olika 
tekniker. Utifrån dessa premisser, kan det vara svårt att jämföra elevens slöjdarbeten och se en 
utveckling. Däremot går det troligtvis att se en utveckling i elevens sätt att utvärdera.   
 
Jag ser ingen nackdel i att samla på allt eleverna gör i slöjden, eftersom de arbetar med så 
många skilda tekniker. Det kan snarare vara till fördel för eleven, eftersom hon har möjlighet 
att gå tillbaka och jämföra aktuellt slöjdalster med sina tidigare arbeten. Om eleven 
exempelvis, tillverkar något arbete i garnteknik i år 5, 7 och 9, så går det förhoppningsvis att 
se en utveckling inom just den tekniken.  
 
 
7.2 Får eleven hjälp med sin utveckling? 
 
Enligt Ellmin och Taube är grundtanken med portfoliometoden, att eleven ska få hjälp med att 
upptäcka sin egen lärandeprocess. Elevens positiva sidor ska synliggöras och hennes 
självförtroende ska stärkas.59 Alla textillärarna i intervjustudien är medvetna om denna 
grundtanke. De tar fotografier av elevernas slöjdalster för att eleverna konkret ska se vad de 
gjort i slöjden. I sin tur ska de bli varse sin utveckling och få bättre tro till sig själva. Jag tror, 
liksom lärarna, att eleverna känner stolthet och får ökat självförtroende när de ser sina bilder. 
Jag ställer mig däremot tveksam till om de på egen hand, kan se sin utveckling.  
 
Ellmin påpekar att reflektion är svårt för eleverna. Det är något de behöver lära sig. 60 Jag tror 
att eleven måste ha hjälp av läraren för att komma framåt i reflektionsprocessen. Vi kan inte ta 

                                                 
58 Moreau, ”Att bygga upp en portfolio 1999, s.19 
59 Ellmin, 1999, s.40f, Taube, 1997, s.75 
60 Ellmin, 1999, s.111 



 

 42

för givet att eleven kan skriva givande reflektioner på egen hand. Eleven behöver även få 
respons på vad hon har skrivit, så att hon vet vad hon ska göra bättre till nästa gång. Samtliga 
lärarna i intervjustudien säger att många elever skriver knapphändiga utvärderingar. Det 
måste vara ett tecken på att eleverna behöver få kontinuitet i att reflektera och att få respons. 
Kontinuitet är ett problem för textilslöjden. På det traditionella mellanstadiet har eleverna 
oftast textilslöjd varannan termin. På högstadiet finns möjlighet att välja slöjdart men det är 
ändå inte säkert att eleverna har slöjd varje termin. Det mest fördelaktiga vore om 
portfoliometoden används i alla ämnen, eftersom eleverna då får kontinuitet i att reflektera. 
 
Textillärarna säger sig ibland ha svårt att få tiden att räcka till för portfolioarbetet. Om 
eleverna ska utvecklas enligt portfoliometoden principer, så tar det mycket tid av lektionen. 
Av erfarenhet vet jag hur hektiskt det kan vara för läraren under en slöjdlektion med elever i 
år 4 till 6. Eleverna behöver mycket hjälp för att komma framåt i det praktiska arbetet. Jag är, 
liksom en av lärarna, osäker på hur mycket portfoliometoden egentligen får inkräkta på det 
praktiska slöjdarbetet. Rissneskolan och Skuru skola, som jag berättade om i litteraturdelen, 
verkar dock inte ha några problem med att hinna med att prata med alla elever.61 Troligtvis 
beror det på, att eleverna i en högstadieklass arbetar mer självständigt med det praktiska 
arbetet.  
 
Ellmin betonar att utvecklingssamtalen är mycket viktiga för elevens utveckling och lärande. 
Under utvecklingssamtalet ska eleven få stöd till att ta fram sina starka sidor. Detta ska hjälpa 
eleven att förstärka sina mindre bra sidor och arbeta för en förbättring. 62 Jag tror att det är 
viktigt att ta upp textilslöjden i samtalen. Eftersom tiden på slö jdlektionerna inte alltid verkar 
räcka till för att hjälpa eleverna att upptäcka sin lärandeprocess, så är utvecklingssamtalen ett 
ypperligt tillfälle för att prata.  
 
 
7.3 Kan portfoliometodens dokumentation och utvecklingssamtal påverka 

slöjdens status? 
 
I inledningen framhölls att utvecklingssamtal är viktigt för slöjden, eftersom textilslöjdens 
arbete lättare går att synliggöra för föräldrarna. Ellmin menar att portfoliometoden kan leda 
till en djupare föräldrasamverkan. 63 Jag tror att föräldrarna lättare kan bli medvetna om 
textilslöjdens syften och mål med undervisningen om de konkret kan se hur eleven arbetar. De 
kan då lättare engagera sig i sitt barns slöjdarbete.  
 
Några av lärarna tar under intervjuerna upp textilslöjdens status. En av lärarna både 
dokumenterar elevernas arbeten och visar föräldrarna hur hon arbetar, genom 
utvecklingssamtal. Hon tycker att slöjden har blivit mer uppmärksammad och har fått en 
högre ställning bland personal och föräldrar, sedan hon började med arbetssättet. En annan 
lärare menar att det känns fel att satsa på teori, istället för praktik, i syfte att höja slöjdens 
ställning som ämne.   
 

Det är en liten konstig inställning man har med slöjden. Man ska höja slöjdens status och då gör 
man det genom att teoretisera den. Jag tycker tvärtom, istället höja statusen på kunnandet, tekniker 
och den biten (B) 

 

                                                 
61 Persson, 2001:01, s.4-8, Persson, 2001:03, s.4-8 
62 Ellmin, 1999, s.133ff 
63 Ellmin, Elevportfolio. 2000, s.21 
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Tyvärr tror jag inte enbart kunnande räcker, för att höja statusen på slöjdämnet. Det behövs ett 
samspel mellan praktiskt arbete och dokumentation. För att slöjden ska få en högre ställning, 
krävs det att människor i samhället blir medvetna om elevernas ökade kunskaper. 
Dokumentation är ett medel för att bevisa och få omgivningen att upptäcka deras kunskap. En 
önskan från min sida är att slöjden får fler schemalagda timmar. Då skulle både elevernas 
kunnande och kvalitén på deras slöjdalster höjas samt dokumentation göras möjlig.  
 
Det är till nackdel för textilslöjden, som ämne, att större delen av textillärarna inte deltar i 
utvecklingssamtalen. Föräldrarna får en tämligen begränsad insyn i hur textilslöjden är 
upplagd. Jag finner det rimligt att klassläraren har fullt upp med sina ämnen och därför i första 
hand inte tänker på att ta med föräldrarna till slöjdsalen. Det vore fördelaktigt att ha Portfolio 
Manager 2 sammankopplat med alla skolans datorer. Då blir det lättare för klassläraren att 
visa föräldrarna vad eleverna gör i slöjden.  
 
 
7.4 Fungerar individualisering i textilslöjden? 
 
Enligt portfoliometoden ska alla elever lära på sin egen nivå, så att de har en chans att göra 
framsteg. 64 När det gäller individualisering av undervisningen, ligger slöjden redan långt 
fram. Av erfarenhet vet jag att som textilslöjdslärare är det ganska lätt att anpassa uppgiften 
för eleven. Det finns på ett naturligt sätt olika svårighetsgrader på arbetsuppgifterna. En av 
lärarna i intervjustudien tycker att det kan vara svårt att individualisera i stora grupper, som 
hon inte undervisar mer en gång i veckan. Hon hinner inte lära känna eleverna tillräckligt bra 
för att kunna hjälpa dem på deras individuella nivå. Pernilla Åborg, som arbetar på högstadiet, 
tycker dock att hon under arbetet utifrån portfoliometoden, lär känna eleverna bättre än 
tidigare.65 Här verkar finnas en skillnad mellan de båda stadierna. 
 
Portofolioarbetet är väldigt inriktat på individen. Det är viktigt att samarbete mellan eleverna 
inte glöms bort. Ett samarbetssätt är elevarbetslag, som Ackelman berättar om. Då sitter 
eleverna i grupp och visar varandra vad de har arbetat med och hur de har utvärderat.66 Jag 
finner det troligt att elevarbetslag i liten skala skulle fungera även i textilslöjden.  
 
 
7.5 Ska textilslöjdens portfolio följa med över stadierna? 
 
När jag läste i litteraturen, verkade det givande att låta portfolion följa med eleven över 
stadierna 67. Eleven behöver inte stanna upp i sin utveckling, utan kan fortsätta där hon slutade. 
Tiden och bristande intresse verkar hindra lärarna från att samarbeta med högstadiet.  
 
En intressant fråga är hur mycket det underlättar för läraren att titta på vad eleverna har 
arbetat med tidigare. Här verkar finnas både för- och nackdelar. En av lärarna menar att det 
inte enbart behöver vara positivt för eleven, att den nya läraren får information om hennes 
person och hennes kunskaper. Det är inte säkert att den nya läraren kommer att skaffa sig 
samma uppfattning om eleven, som den föregående läraren hade. Om då den nya läraren får 
information om eleven kan det i vissa fall vara till nackdel för eleven.  
 
                                                 
64 ibid, s.11 
65 Persson, 2001:01, s.4-8 
66 Ackelman, 2000, s.65f 
67 Persson, 2001:01, s.4-8 
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Inför planering av terminen kan det vara bra för läraren att se vad eleverna gjort tidigare. 
Eleverna får då fortsätta sin utveckling genom att ta sig an nya uppgifter. Oftast blandas dock 
klasserna när de kommer till högstadiet och då blir det svårt för läraren att undvika 
arbetsområden, som alla har arbetat med. Läraren skulle då kunna ha nytta av eleverna 
portfolior genom att få underlag för att ge eleverna olika svårighetsgrader att arbeta efter.  
 
 
7.6 Är portfoliometoden lämplig för slöjdens arbetsgång? 
 
I inledningen gjordes en jämförelse mellan portfoliometodens och textilslöjdens arbetsgång. 
Jag håller med textillärare Pernilla Åborg om att slöjden passar bra ihop med 
portfoliometodens arbetsgång.68 Jag har dock lagt märke till att stegen i slöjdprocessen, då det 
gäller utvärdering av elevens slöjdalster, blir olika mycket behandlade hos lärarna. Eleverna 
får arbeta mer med att utvärdera idé, planering och värdering, än genomförande. 
Genomförande kommer in i några av de frågor som en av lärarna ställer.  
 

• Vad var lätt? 
• Har du stött på några problem under arbetets gång och hur har du i så fall löst dem? 

 
Figur 9. Två frågor som elever hos textilslöjdslärare D får arbeta med. 
 
För att behandla slöjdprocessens genomförande svarar eleven på vad som gått bra och vilka 
problem som dykt upp under arbetets gång. Genom att eleven funderar över hur hon har löst 
problemen reflekterar hon över sin lärandeprocess. När eleven svarar på frågan om vad hon 
tyckte var lätt, får hon även fram vad hon har för kunskaper. Portfolio Manager 2 behandlar 
inte genomförande i sin utvärdering. De två lärare som använder programmet vill ändra 
frågorna så att genomförande finns med.  
 
Enligt kursplanen för slöjd ska alla stegen i slöjdprocessen vara med i ett slöjarbete.69 Även 
Moreau nämner i sin artikel att reflektionerna ska behandla eventuella svårigheter som ha r 
kommit upp under arbetets gång.70 Det verkar vara svårt att dokumentera genomförandet. Ett 
sätt skulle kunna vara att ta kort eller videofilma under tiden som eleverna arbetar.  
 
 
7.7 Vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att undersöka hur portfoliometoden i textilslöjden fungerar på 
skolor, som arbetar mer omfattande med metoden inom alla ämnen. Finns det någon skillnad 
på elevers utvärderingar, om de arbetar med portfolio i alla ämnen, respektive endast i 
slöjden? 
 
De som intervjuats är alla lärare på det traditionella låg- och mellanstadiet. En möjlighet till 
vidare forskning skulle kunna vara att undersöka skillnader och likheter mellan det 
traditionella mellanstadiet och högstadiets arbete med portfolio.  
 

                                                 
68 Persson, 2001:01, s.4 
69 Skolverket, Grundskolans kursplaner och betygskriterier,  Slöjd . 2000. 
70 Moreau, ”Att bygga upp en portfolio”. 1999, s.20f 
 



 

 45

Ännu en intressant undersökning skulle kunna vara att ta reda på vad en högstadielärare anser 
om Portfolio Manager 2. Troligtvis passar vissa delar av programmets innehåll bättre för en 
högstadielärare än för en mellanstadielärare. På högstadiet finns även ett större behov av att 
dokumentera, inför betygssättning. 
 
 
7.8 Slutord 
 
Jag skrev inledningsvis i arbetet, att jag ville ta reda på om portfoliometoden är ett arbetssätt 
som jag vill arbeta med i min kommande undervisning. Jag har kommit fram till att jag vill 
arbeta med någon slags dokumentation av elevernas arbeten. Jag tror att portfoliometoden är 
användbar i textilslöjden. Dock måste nog vissa delar av metoden anpassas efter textilslöjdens 
arbetssätt. Enligt portfoliometoden ska vissa utvalda delar av elevernas arbeten dokumenteras. 
Antalet arbeten en elev hinner genomföra under ett år är få och av den anledningen tycker jag 
det är lämpligast att hon får spara alla arbeten. Ett urval av arbetena kan göras men i så fall 
utöver det ordinarie samlandet. Jag har uppmärksammat att portfoliometoden tar mycket tid i 
anspråk. Jag hoppas kunna utveckla ett arbetssätt som inte inkräktar alltför mycket på slöjdens 
praktiska arbete.  
 
Det är väsentligt att som elev få tänka till, och reflektera över sina arbeten. Det är nyttigt för 
framtiden, att lära sig tycka och tänka och bli en självständig individ. Jag vill ha ett arbetssätt 
som gör att slöjden blir uppmärksammad på skolan. Slöjden ska inte ska komma i 
skymundan, utan vara lika viktig som övriga ämnen.  
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BILAGA 1 
 
Intervjufrågor angående portfoliometoden i textilslöjden 
 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare i textilslöjd? 
 

2. Hur länge har du arbetat med portfoliometoden i textilslöjden? 
 
 

3. Vilken typ av skola arbetar du på?  
 
4. Hur många elever går på skolan och hur gamla är eleverna? 

 
5. Vilka elevgrupper arbetar med portfoliometoden i textilslöjden? 

 
 

6. Förklara hur du arbetar med portfoliometoden i textilslöjden? 
 
7. Visas portfolion vid utvecklingssamtal? 

 
8. Följer portfolion med eleven vid stadieövergångar? 

 
 

 
9. Varför vill du arbeta med portfoliometoden i textilslöjden?  

 
10. Vilka fördelar har portfoliometoden för dig som lärare? 

 
11. Vilka nackdelar har portfoliometoden för dig som lärare? 

 
 

12. Vilka fördelar har portfoliometoden för eleven? 
 

13. Vilka nackdelar har portfoliometoden för eleven? 
 

14. Hur upplever du att eleverna ser på arbetssättet? 
 

15. Hur upplever du att elevernas föräldrar ser på arbetssättet? 
 
 

16. Har du funderingar på att vidareutveckla ditt arbete med portfoliometoden i 
textilslöjden? 

 
 
 
 
 


