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ABSTRACT 

The purpose of this essay is to illustrate how and why teachers in New Zealand use portfolios 

as a part of their teaching. The purpose is also to investigate if, and in that case how, a socio 

cultural perspective on learning can be shown through the work with portfolios. To 

investigate this we have made a case study in New Zealand where we interviewed six 

teachers. The result of the investigation shows that our teachers use portfolios in both a 

summative and a formative way. In a summative way to gather what the children have done in 

school, and in a formative way to help the students to assess what they have done, how they 

have done it and what they are going to do next. The formative part of the portfolio is also 

used to help the students with their metacognition or to think about their thinking. The 

portfolio is also used as a tool for a better communication between the school and the 

students’ parents. The investigation also shows that the principals on these schools play a big 

part in the development of the work with portfolios. For us, this investigation has resulted in a 

good understanding in how and why New Zealand teachers can work with portfolios. 
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1 INLEDNING 

Vi är nu i slutskedet av vår lärarutbildning och har under snart 60 poäng Pedagogik med 

didaktisk inriktning lärt oss mycket om kunskap och lärande. Vi anser dock att det mesta vi 

lärt oss har varit av teoretisk karaktär. Av denna anledning tyckte vi att denna uppsats var vår 

chans att ta del av ett praktiskt arbetssätt, som vi möjligtvis kommer att kunna använda oss av 

som yrkesverksamma lärare. I början av vår lärarutbildning kom vi i kontakt med 

portfoliometodiken som ett verktyg inom skolan. Eftersom vi aldrig hann lära oss vad den 

egentligen innebär blev valet av ämne för denna uppsats inte svårt. 

 

Efter att inledningsvis läst om portfolio i skolan insåg vi snabbt att det är från Nya Zeeland 

många av dagens idéer om metoden kommer. Nya Zeeland är också ett av de länder som 

arbetat med portfolio under en längre tid och kommit långt i utvecklingen. Utifrån detta 

bestämde vi oss för att göra vår undersökning på plats i Nya Zeeland, för att själva få se hur 

portfoliometodiken kan fungera och själva få prata med lärare som arbetar med detta 

arbetssätt. 

 

En av anledningarna till att portfoliometodiken kunde utvecklas i Nya Zeeland var att skolan 

där genomgick en reform. Skolan skulle svara mot dagens förväntningar och krav, inte 

gårdagens. Detta illustreras bra av Gerstner, Semerad, Doyle och Johnson (i Fox 2003): 

 
The problem with education isn’t that schools aren’t what they used to be, the 
problem is that they are what they used to be (i Fox 2003, s 3). 

 

Vi tror att det som avses här kan gälla många skolor i Sverige. Om vi vill förändra den 

svenska skolan blir det viktigt att hitta arbetssätt som går att sammanföra med de rådande 

perspektiv på lärande som idag finns. Inom den lärarutbildning vi genomgår anser vi att det är 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande som är rådande. På grund av detta blir det även 

intressant för oss att se hur väl ett sociokulturellt perspektiv på lärande går att applicera på 

portfoliometodiken. Därför kommer vi även att undersöka de nyzeeländska lärarnas idéer om 

lärande och kunskap i allmänhet, för att se om de har drag av det vi kallar ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande.  
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1.1 Uppsatsens plan 

Inledningsvis kommer vi att klargöra uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter 

presenteras en förklarande bakgrund till portfolio, ett sociokulturellt perspektiv på lärande, 

samt det nyzeeländska skolsystemet. I kapitel 4 redogörs för uppsatsens metod. Därefter 

presenteras undersökningens resultat i kapitel 5. I kapitel 6 följer uppsatsens diskussion. 

Slutligen presenteras kapitel 7 med uppsatsens slutord. Avslutningsvis följer referenser och 

bilaga.  

2 SYFTE och FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa hur och varför lärare på Nya Zeeland 

arbetar med portfolio i skolan. Dessutom är avsikten att belysa hur ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande kan konkretiseras i skolans arbete. För att göra detta har vi valt att 

studera portfoliometodiken i den nyzeeländska skolan.  

 

2.2 Frågeställningar  

För att besvara ovanstående syften formuleras följande frågeställningar: 

•••• Hur används portfolio i den nyzeeländska skolan? 

•••• Vilka argument framhåller lärarna på Nya Zeeland för att arbeta med portfolio? 

3 BAKGRUND 

För att förstå denna uppsats undersökning är det nödvändigt att ge en bakgrund till 

portfoliometodiken. De aspekter som belyses är framför allt vad portfoliometodiken innebär 

och vad syftet med metodiken är. Det är även viktigt att presentera ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande för att tydligt visa vad vi menar med detta. Dessutom ger vi 

avslutningsvis en kortare beskrivning av den nyzeeländska skolan och dess struktur. 

 

Eftersom forskningen kring portfolio i dagsläget är ganska bristfällig väljer vi att inte beskriva 

det under en separat rubrik. Istället kan den forskning som tas upp i bakgrunden ses som den 

tongivande litteraturen på området.  
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3.1 Portfolio som metodik i skolan 

Den svenske pedagogen Roger Ellmin (2003) är en av förespråkarna av portfolio och han 

menar att metodiken är ett pedagogiskt hjälpmedel för att eleven lättare ska få möjlighet att 

överblicka sin kunskapsprocess och samtidigt utveckla en medvetenhet över sitt eget lärande. 

Enligt Ellmin kan portfolio utgöra en plats, en mapp, en pärm, eller en cd-skiva där eleven 

kan samla in dokumentation kring sitt skolarbete och sin personliga utveckling. Portfolion är 

både process- och produktorienterad eftersom att eleven både samlar in och sparar såväl 

pågående som avslutade arbeten. Det finns många olika varianter och modeller av portfolio, 

vissa kan vara kopplade till ett ämne medan andra är kopplade till skolan som helhet. 

Portfolio som begrepp har funnits en längre tid och har använts av exempelvis hantverkare 

och konstnärer som ett sätt att enkelt kunna visa upp delar av sina alster. Det handlar om att 

samla sina arbeten för att ge en överskådlig bild av vad som åstadkommits.  

 

Riktigt så enkelt kan man dock inte förklara portfolio när det är kopplat till pedagogisk 

verksamhet. Roger Ellmin definierar innebörden i portfoliometodiken enligt följande: 

 

Att arbeta med portfolio är en form av pedagogisk dokumentation som är 
lärarledd och elevaktiv, positiv och meningsfull och som syftar till att beskriva 
och tydliggöra vad och hur eleven lär, vill uppnå samt hur eleven tänker kring 
det egna lärandet (Ellmin 2003, s 27). 

 

Han belyser flera viktiga delar av portfolio som arbetssätt i skolan. Dels handlar portfolio om 

både ett förhållningssätt till kunskap och lärande, dels om en form av pedagogisk 

dokumentation. Vidare understryker han att portfolio visserligen är ett lärarhandlett arbetssätt 

men även att det förutsätter aktiv elevmedverkan. Portfolio erbjuder läraren ett sätt att 

handleda eleven i utvecklingen av sitt eget lärande. En viktig del i detta är uppmuntran av 

elevens självständighet för att aktivt själv välja ut innehåll i portfolion. Portfolio är inte en 

heltäckande samling av elevens dokument och material utan ett urval. Det är eleven som 

skapar sin portfolio, inte skolan som skapar en portfolio åt eleven. Därtill tar citatet upp den 

kanske allra väsentligaste delen i portfoliometodiken, nämligen att skapa förutsättningar för 

eleven att lära om hur denne lär (Ellmin, 2003). I boken Nya sätt att leda, tänka och lära – 

Har vi något att lära av Nya Zeelands skola? beskriver Ellmin och Ellmin (2000) hur den 

nyzeeländska skolan arbetar med portfolio som ett naturligt inslag i skolarbetet. Där framhävs 

portfolio som ett redskap i förändring av både elevens sätt att lära och det sätt läraren 

undervisar på. Det nyzeeländska portfolioarbetet genomsyras också starkt av reflektion och 
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självvärdering och det handlar om att eleven stannar upp och ställer sig reflekterande frågor i 

stil med: Vad har jag lärt mig? Hur lärde jag mig? När lär jag mig bäst? Är jag nöjd med 

mitt arbete? samt Är det något jag vill förbättra?    

 

Förutom att samla material, göra urval och reflektera över sitt lärande, belyser Ellmin (2003) 

även elevmedverkan i portfolioarbetet. Eleven måste formulera mål och syfte för arbetet med 

sin portfolio. Dessa mål måste finnas med i portfolion eftersom att det utan tydliga och 

rimliga mål försvårar för eleven att själv bedöma och värdera sitt arbete. Målformulering 

såväl som bedömning och värdering av ett arbete ställer individuella krav på både elev och 

lärare i arbetsprocessen med portfolio. Förutom elevens personliga mål och intressen är det 

dessutom vikigt att mål och krav från andra parter räknas in i portfolioarbetet, exempelvis 

styrdokument, mål och krav från skolan eller från elevens föräldrar. Genom att i 

portfolioarbetet låta eleverna rapportera hem till sina föräldrar om både skolans verksamhet 

och reflektioner över sitt eget lärande blir såväl lärare, elever och föräldrar införstådda med 

elevens utveckling och kunskapsprocess.  

 

Författarna Göran Krok och Maria Lindewald (2005) framhåller portfolio som ett redskap för 

att konkretisera den svenska läroplanens mål. De poängterar att även om läroplanen i sina 

målformuleringar ger förutsättningar för en god pedagogisk verksamhet och ett livslångt 

lärande, tydliggörs inte hur detta ska genomföras konkret i det praktiska vardagsarbetet. I 

dagens målstyrda skola ges det både uttryck för mål kopplade till läroplanens 

kunskapsuppdrag och det mer demokratifostrande uppdraget. Därtill kommer pedagogiska 

mål knutna till varje elevs utveckling, exempelvis kan olika elever ha olika utvecklingskurvor 

i läs- och skrivprocessen. Därutöver har varje elev egna mål de behöver få arbeta med i skolan 

och det är i förhållande till detta som portfolio blir ett viktigt verktyg att sammanföra 

målarbetet på ett konkret arbetssätt för såväl elev som pedagog. Sammankopplat till detta 

resonemang framhäver Roger Ellmin och Lennart Josefsson (1999) att arbetet med portfolio 

inte är ett mål i sig utan ett verktyg för att nå mål. De menar att portfoliometodik är en 

konkret väg till genomförandet av dagens målstyrda skola och att arbetssättet blir ett redskap 

som ger eleven ökad kontroll över sitt eget lärande utan att pedagogen för den skull tappar sin 

kontroll över processen. 

 

Ellmin (2003) understryker att portfoliometodiken är dynamisk och olikartad på olika skolor. 

Portfoliometodiken bygger på grundidéer som elevansvar, elevens urval och målformulering 
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samt reflektion över sitt lärande men måste anpassas efter elever, lärare, skolledare och 

föräldrars olika förhållningssätt. Även om portfolio naturligt ser olika ut på olika skolor och 

att processen som sådan tar sig olika uttryck är det enligt Ellmin viktigt att förstå och sätta 

upp övergripande strävansmål i sitt portfolioarbete. Detta ställer krav på skolorna att själva 

arbeta fram en definition för hur portfoliometodiken ska se ut. Ellmin lyfter fram Fogartys tre 

grundläggande faktorer för en bra portfolio, vilket kan användas som fundament i detta arbete. 

Fogarty menar att en portfolio:    

•••• ger en så komplett bild som möjligt av elevens utveckling; 

•••• gör att eleven aktivt deltar i sin lärprocess genom att samla, välja ut och 
reflektera kring sitt arbete 

•••• bidrar till att eleven blir mer självständig i sitt lärande (Fogarty i Ellmin 
2003, s 33). 

 

3.2 Syftet med portfolio 

Ellmin (2003) framhäver fyra övergripande syften med portfolio: 

•••• Synliggöra lärande och utveckling 

•••• Tydliggöra utvecklingsarbete, motivationer och mål 

•••• Ansvariggöra eleven själv och andra vuxenaktörer 

•••• Medvetandegöra elev och vuxenaktörer om behovet av adekvat stöd 
(Ellmin 2003, s 89). 

 

Anledningen till att dessa syften skulle vara relevanta för dagens skola är enligt Ellmin (2003) 

att den pedagogiska forskningen under 1990-talet genomgått ett paradigmskifte som gjort att 

dagens skola har helt andra krav på sig än tidigare. Dessa krav innefattar bland annat en mer 

reflektiv undervisning där eleven ska stå för ett aktivt kunskapssökande. Skolan ska också ha 

större fokus på helheter och integration samt kunna mäta kunskaper baserat på självvärdering 

och reflektion. I Lpo 94 kan följande citat hittas under rubriken skolans uppdrag:  

 

Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa 
problem (Skolverket 2000, s 14).  

 

Detta resonemang stödjer Ellmin (2003) när han anser att portfolio har en tydlig förankring i 

läroplanernas formuleringar och innebörder av ett mer individualiserat elevaktivt lärande och 

där portfolio precis som exempelvis Lpo 94 utgår ifrån varje elevs enskilda lärande.  

 

Även enligt den nyzeeländske pedagogen och skolledaren Ian Fox (2003) ställs det idag högre 

krav på vad elever får lära sig i skolan. Fox menar att skolans viktigaste mål när det gäller 

detta är att lära elever hur de utifrån den kunskap de besitter kan skapa ny kunskap, alltså att 
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utveckla självständiga elever. Detta tankesätt betecknar Fox som ”Learning to learn” eller 

översatt ”Lära att lära”. Att utveckla elevers motivation till eget lärande är också en viktig 

aspekt i användandet av portfolio i skolan. Fox poängterar att en viktig del i detta är elevers 

förmåga till reflektion över sin egen kunskapsprocess, en förmåga som i sin tur utvecklar 

elevers metakognitiva färdigheter. Det är viktigt att motivera eleven till att bli den aktivt 

kunskapssökande och istället göra läraren till den handledande parten. Vidare framhäver Fox 

(2003) att arbetet med portfolio kan främja elevers kunskapsutveckling genom utvärdering för 

förbättrat lärande. Eleven måste ges möjligheten att själv få utvärdera och bedöma sitt arbete 

för att på så sätt kunna utvecklas. Fox poängterar dessutom portfolio som ett viktigt verktyg 

för utvecklandet av kontakten mellan skolan och hemmet. Detta sammanfattas även på ett bra 

sätt i den portfoliomodell som Fox utarbetat (se figur 1). 

 

Enligt många forskare är 

portfoliometodiken ett sätt 

av flera att möta skolans 

krav, eller i alla fall ett 

hjälpmedel för läraren som 

på allvar vill möta dem. 

Fox är en av dem, även om 

hans resonemang utgår 

från den nyzeeländska 

skolan och dess krav. Han 

menar att portfolio är 

fordonet som guidar lärare 

och elever mot      Figur 1: Portfoliomodell (Fox 2003, s 4). 

förändringen till en skola som matchar de nya kraven. Portfolio ger också en struktur som 

stödjer eleverna i strävan mot ett ökat ansvarstagande samt hjälper läraren genom att fungera 

som katalysatorn som startar paradigmskiftet från läraren som ansvarig för utlärning till 

läraren som en främjare av inlärning.  

 

Den norska forskaren Olga Dysthe (2002) ställer sig i ungefär samma linje och hävdar att 

styrkan med portfolio ligger i att det är ett praktiskt redskap som främjar en skola där alla 

elever kan känna sig uppskattade och tillåtas att utvecklas. Olga Dysthe, Frøydus Hertzberg 

och Torlaug Loekensgard Hoel (2002) lyfter också fram bedömningsaspekten som något 
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mycket positivt för portfoliometodiken. De menar dels att eleven blir mer delaktig i själva 

bedömningsprocessen eftersom valet av vilka arbeten som ska presenteras i portfolion ofta 

görs av eleven, dels att lärarens bedömning blir mer lättförståelig för eleven eftersom det blir 

tydligt vad läraren faktiskt har bedömt. Författarna menar att portfolio genom detta ”bidrar till 

att avmystifiera bedömningsprocessen” (Dysthe, Hertzberg och Hoel 2002, s 191). 

 

En risk som kan finnas med portfolioarbetet tas upp av Britt-Louise Theglander (2003) som i 

grunden verkar positiv till arbetssättet. Hon menar att det finns risk att det helhetstänkande, 

som krävs för att portfolion ska uppfylla de krav som skolan ställer, ibland inte finns hos 

lärare. Om portfolion betraktas enbart som en metod bland alla andra och inte används i sitt 

rätta sammanhang finns risken att skolgången bara utökas med ännu en pärm. 

 

3.3 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

I och med att vår lärarutbildning tydligt har förespråkat ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande är det intressant att studera portfolio utifrån detta perspektiv. Det är också nödvändigt 

för att vi i vår diskussion ska kunna reflektera kring om, och i så fall hur, ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande kan konkretiseras genom portfoliometodiken. Vi ger här en kortfattad 

beskrivning av det sociokulturella perspektivet. Det skall understrykas att detta är vår tolkning 

och beskrivning av ett sociokulturellt perspektiv på lärande och att det är detta vi utgår ifrån 

som bakgrund åt de resonemang vi längre fram kommer att ta upp i uppsatsens diskussion. 

 

Roger Säljö (2000) menar att ett sociokulturellt perspektiv på lärande utgår från att människor 

tillägnar sig kunskap genom interaktion med andra människor. Säljö hävdar att det således är i 

kommunikation och samspel som kunskap uppstår. Enligt Säljö är det den ryske psykologen 

Lev S. Vygotskys tankar om samspelet mellan människor, naturen och samhället som ligger 

till grund för det sociokulturella perspektivet där språket och kommunikationen är verktyg för 

tänkande. Verktygen, eller redskapen, är enligt Säljö de resurser, exempelvis datorer, som vi 

människor har skapat för att hantera vår egen bristande förmåga i att till exempel hantera stora 

mängder information. Hur vi lär blir således direkt beroende av hur vi tillägnar oss dessa 

verktyg. Säljö menar att man måste uppmärksamma tre företeelser om man studerar lärande i 

ett sociokulturellt perspektiv, nämligen: 
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• Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) 
redskap. 

• Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg). 

• Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för 
samarbete i olika kollektiva verksamheter (Säljö 2000, s 22-23). 

 

Det är således dessa redskap som enligt Säljö (2000) är utgångspunkten för att skapa och 

utveckla kunskap i interaktion och samspel med andra i kollektiva verksamheter. 

 

Dysthe (2002) som tydligt förespråkar det sociokulturella perspektivet på lärande menar att 

det är viktigt att klargöra att portfolio inte automatiskt har en koppling till ett sociokulturellt 

perspektiv. Enligt Dysthe speglar helt enkelt lärarens pedagogiska grundprinciper vad 

portfolion till slut resulterar i. Men hennes slutsats i samma text är att portfolioarbetet måste 

förankras i ett sociokulturellt synsätt på lärande:  

 

Ett sådant övergripande perspektiv visar att det inte är likgiltigt vilket val av 
pedagogisk grundsyn som görs och i vilken kontext olika arbetsformer sätts 
in. Portföljarbete kan bli en flykt från svåra klassamtal och konfliktfyllda 
grupper och förstärka den enskilda elevens isolering, eller så kan portföljen 
sättas in i ett socialt rum, där den enskildes bidrag kan bli en mer reflekterad 
röst i flerstämmigheten (Dysthe 2002, s 96). 

 

Dysthe (2002) hävdar att det inte finns en specifik sociokulturell inlärningsteori, men att man 

med hjälp av gemensamma referensramar kan uppnå lärande på olika sätt. Dessa 

referensramar är: 

• Kunskap och lärande är social, situationsbunden, distribuerad och 
medieöverförd. 

• Språket är helt centralt i lärandeprocessen. 

• Att lära är starkt sammanbundet med att delta i en praxisgemenskap 
(Dysthe 2002, s 94). 

 

Vidare menar Dysthe (2002) att det sociokulturella perspektivet uppkom som en reaktion mot 

den kognitiva inlärningsforskningen som tenderade att se den sociokulturella kontexten som 

en omgivande faktor istället för något som är direkt inblandat i lärandet. Men man ska för den 

sakens skull inte glömma att lärandet även är en mental process beroende av individens insats 

och därför är Dysthes poäng att läraren måste hitta en balansgång mellan en individuell och en 

samverkansorienterad inlärningsmiljö. 
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3.4 Den nyzeeländska skolan 

Den obligatoriska skolan i Nya Zeeland delas in i tre nivåer. Den första nivån kallas primary 

school och innefattar år 1-6 av elevernas skolgång. Det är obligatoriskt att börja skolan vid 

sex års ålder, men det absolut vanligaste är att barnet startar sin skolgång vid fem års ålder. 

Barnet börjar då skolan på sin födelsedag och det ses som en födelsedagspresent att få börja 

skolan. Efter sex år i primary school får barnet börja i intermediate school som representerar 

år 7 och 8 i skolgången. Efter dessa två år får barnet påbörja de sista fyra åren av sin 

grundskoleutbildning i secondary school som alltså omfattar år 9-13 i skolgången. Ofta är de 

olika nivåerna förlagda på olika skolor men det finns vissa skolor som omfattar mer än en 

nivå. På landsbygden är det vanligt med area/composite schools som omfattar alla nivåer på 

ett och samma ställe. Staten fördelar pengar till skolorna i förhållande till en socioekonomisk 

skala. Skalan baseras på föräldrarnas inkomst och har 10 steg där 1 motsvarar lägst 

socioekonomisk sammansättning och där 10 är högst. De skolor som har en lägre position på 

skalan och således en sämre socioekonomisk sammansättning tilldelas en större summa 

pengar per elev (New Zealand Ministry of Education 2003). 

 

Skolorna på Nya Zeeland måste rätta sig efter det styrdokument som kallas The New Zealand 

Curriculum. En överskådlig bild av denna läroplan ges i The Curriculum Framework och den 

innehåller riktlinjer för de sju kunskapsområden som används istället för ämnen. De sju 

kunskapsområdena är: 

• Hälsa och fysiskt välbefinnande 

• Estetiska ämnen 

• Socialvetenskap 

• Teknologi 

• Naturvetenskap 

• Matematik 

• Modersmål/språk 

 

Inom alla dessa områden ska sedan eleven kunna tillämpa åtta väsentliga färdigheter. Dessa 

är: 

•••• Kommunikation 

•••• Logiskt och matematiskt tänkande 

•••• Information/informationsteknologi  

•••• Problemlösning  

•••• Självständighet och kompetensgivande färdigheter 

•••• Samarbete/hänsyn/ansvar 

•••• Fysiska färdigheter 

•••• Arbets- och studieteknik 
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Utifrån dessa ramar bygger sedan varje enskild skola upp sin utbildning baserat på beslut av 

en styrelse som framröstats av föräldrarna på skolan. I styrelsen ingår föräldrar, personal, 

frivilliga utomstående, rektor och elever och den kallas för Board of trustees (New Zealand 

Ministry of Education 2003). 

 

Lärarutbildningen på Nya Zeeland består av en grundutbildning på tre år följt av en 

praktiktjänst på två år som liknar en vanlig anställning, med viss handledning. Det vanliga är 

att lärarna undervisar i de flesta kunskapsområden i primary och intermediate school, medan 

lärarna i secondary school är ämneslärare. För att få arbeta som lärare på Nya Zeeland krävs 

en lärarlicens som bara färdigutbildade lärare innehar. Det är olagligt för en rektor att anställa 

lärare som inte har licens (New Zealand Ministry of Education 2003). 

 

4 METOD 

4.1 Metodval 

För att undersöka forskningsfrågorna i denna uppsats har fallstudie och kvalitativ intervju 

valts som metoder. Anledningarna till valet av dessa metoder samt dess innebörder belyses i 

detta avsnitt. 

 

4.1.1 Fallstudie som metod 

Den metodologiska ramen för denna uppsats utgörs av en fallstudie där fallet är den 

nyzeeländska skolan och dess portfoliometodik. Jarl Backman (1998) fastslår att en fallstudie 

undersöker något specifikt i sin realistiska miljö. Det som undersöks kan exempelvis utgöras 

av individer, grupper, organisationer, fenomen eller händelser. Fallstudien kan också ha olika 

avsikter och vara mer eller mindre undersökande, förklarande eller beskrivande. Dessutom 

menar Backman att en fallstudie inte nödvändigtvis behöver utgöras av ett enskilt fall utan att 

det kan ingå flera fall i samma undersökning. Trots att fallstudie som begrepp är flitigt använt 

inom metodområdet är det relativt svårdefinierbart och litteraturen speglar en mångfacetterad 

och flertydig innebörd i vad en fallstudie egentligen innebär, menar Backman (1998). En 

definition på fallstudie gjord av R.K. Yin speglar på ett bra sätt hur vi ser på fallstudie som 

metod. Yin menar att en fallstudie: 
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Investigates a contemporary phenomenon within its real-life context; 
when the boundaries between phenomenon and context are not clearly 
evident; and in which multiple sources of evidence are used (Yin i 
Backman 1998, s 49). 

 

Definitionen här betonar att en fallstudie undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö eller i 

sin kontext, där gränserna mellan fenomen och kontext inte är alltid är helt och hållet givna. 

Backman (1998) menar att eftersom en fallstudie hämtar sin mening och sitt innehåll från 

konkreta fall, i tid och rum, är den särskilt lämplig när problemen eller frågeställningarna är 

abstrakta och invecklade. Detta poängteras ytterligare genom att fallstudier tar intryck av 

sammanhanget och därför lättare kan förklara och analysera sitt fall på ett tydligt sätt. Enligt 

Sharan B Merriam (1994) är det vanligt att man inom pedagogiken använder fallstudier som 

metod för att få en bild och förståelse av särskilda frågor och problem som kretsar kring den 

pedagogiska praktiken. 

 

I och med att det är i Nya Zeeland som portfoliometodiken haft en stark, fortlöpande 

utveckling inom skolan, blir det utifrån ovanstående resonemang naturligt att genomföra vår 

undersökning just där. Vi menar även att en fallstudie på plats ökar vår förståelse och insikt i 

den nyzeeländska skolans kontext och därmed ger undersökningen ett större djup.  

 

4.1.2 Intervju som metod  

Enligt Merriam (1994) kräver en fallundersökning ett kvalificerat datainsamlingsinstrument 

som ger goda förutsättningar att tolka och analysera innebörder och sammanhang. Här har vi 

därför valt intervju som datainsamlingsinstrument för vår undersökning. Bengt-Erik 

Andersson (1995) anser att personliga åsikter, värderingar, upplevelser samt tolkningar 

belyses lämpligast med hjälp av frågor vid en intervju. Annika Lantz (1993) menar vidare att 

metoden intervju används i sammanhang där enskilda individer eller mindre grupper av 

personer och deras upplevelser eller uppfattningar står i fokus. Enligt I M Solvang och B K 

Holme (1997) är styrkan med kvalitativ intervju, till skillnad mot kvantitativ intervju, att 

intervjun mer liknar ett vanligt samtal vilket resulterar i att forskaren i mindre utsträckning 

styr undersökningspersonerna. Valet av metoden kvalitativ intervju föll sig härmed naturligt.  

 

Kvale (1997) framhåller en rad punkter som karaktäriserar den kvalitativa forsknings-

intervjun. Bland annat tar han upp att en intervjus ämnesområde också är den intervjuades 

livsvärld där den intervjuades förhållningssätt gentemot ämnet präglas av ett starkt intresse. I 
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vår undersökning kan intervjupersonernas livsvärld betecknas som arbetet med portfolio. 

Intresset för den intervjuades upplevelser och uppfattningar om ett ämne kan dessutom 

karaktäriseras som en positiv upplevelse för den intervjuade. Den kvalitativa intervjun 

gestaltar sig som ett samtal där intervjuaren och den intervjuade fokuserar och delar intresset 

av ett ämne. I vårt fall blir detta gemensamma intresse mycket påtagligt då vi faktiskt reser en 

relativt lång sträcka för att träffa intervjupersonerna och det får ändå lov att betecknas som att 

vi påvisar ett intresse för ämnet portfolio i och med denna handling. I den kvalitativa intervjun 

eftersöks förståelse för, och kunskap om, meningen i den intervjuades livsvärld. Där 

meningen dels går att utläsa av det som framkommer konkret i intervjun, det som sägs rakt ut, 

och dels av det mer abstrakta och underförstådda i resonemangen. Detta kan ställas gentemot 

uppsatsens syfte där vi exempelvis avser belysa hur och varför lärare arbetar med portfolio. 

Dessutom försöker den kvalitativa forskningsintervjun beskriva specifika situationer i den 

intervjuades livsvärld. Här är ”vad man tycker i största allmänhet” starkt åsidosatt och 

underordnat den intervjuades spontana och konkreta beskrivningar av ett ämne, vilket i detta 

fall utgörs av portfolio. Detta innebär för vår undersökning att det den intervjuade uttalar 

måste hållas inom en skoldiskurs där lärarens yrkesprofessionella förhållningssätt klart 

fokuseras. I intervjun gäller det att hålla sig fokuserad inom ämnet, i den intervjuades 

livsvärld, samtidigt som det är av vikt att ge möjligheter till den intervjuade att föra fram 

perspektiv och synpunkter kretsande mer eller mindre kring kontexten av ämnets kärna. Det 

handlar om att balansera fram en god fokusering utan att det för den sakens skull blir en helt 

strukturerad eller totalt ickestyrd intervju. Vid genomförandet av intervjuerna har intentionen 

varit att ta hänsyn till innebörden i dessa punkter.   

 

4.2 Urval  

Vi kontaktade skolor i Nya Zeeland via internet. Vi valde medvetet på grund av resetekniska 

skäl skolor på den norra ön av landet varav merparten i och omkring en större stad. Vi 

försökte dessutom ta hänsyn till att få olika inriktningar och skolor med olika 

ålderssammansättningar. Dessutom besökte vi både skolor i tätorten och på landsbygden. 

Enligt Heléne Thomson (2004) spelar tillgängligheten in i avgörandet om vilka personer som 

blir intervjuade. Vi kontaktade rektorn på respektive skola och bad denne ta fram lärare som 

arbetade med portfolio och kunde tänka sig att bli intervjuade och på så sätt berätta om sitt 

arbete. Endast på en skola fick vi tillfälle att intervjua fler än en lärare. Resultatet är beroende 

av och baseras på intervjupersonernas erfarenheter och synsätt av portfoliometodiken. Det 
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skall dock tilläggas att eftersom intervjuerna genomförts med lärare positivt ställda till 

portfolio medför detta en risk att ett endimensionellt perspektiv på portfolio framhävs, vilket 

kommer att belysas i metoddiskussionen.  

  

4.3 Giltighet 

Merriam (1994) menar att det finns en problematik med giltigheten i fallstudier eftersom att 

det handlar om en mätning av verkligheten som sedan forskaren tolkar och återger. En 

fallstudieforskare försöker fånga verkligheten och det som upplevs av de människor som 

verkar i den. Den problematik Merriam konstaterar när det gäller giltigheten i fallstudier och 

intervjuer, kan undvikas genom det metodologiska valet att komplettera dessa två 

angreppssätt och på så sätt ge bättre giltighet än om endast en metod hade använts. Dessutom 

understryker Merriam att giltigheten i kvalitativa fallstudier stärks då forskarens intentioner 

är intresset av ett specifikt perspektiv och inte sanningen i sig. Utifrån detta resonemang 

tolkar vi begreppet giltighet som att vi som forskare bör undersöka rätt person, på rätt plats, i 

rätt kontext. Kopplat till vår undersöknings syfte anser vi att giltigheten är hög eftersom vi 

undersöker lärare i Nya Zeeland som faktiskt arbetar med portfolio i det vardagliga 

skolarbetet. 

 

4.4 Etiska aspekter  

Intervjupersonerna blev innan intervjutillfället informerade om syftet med vår undersökning. 

Kvale (1997) menar att undersökningspersonerna bör få en bakgrund till varför intervjun görs, 

för att få en chans att avgöra om de verkligen vill deltaga i intervjun. Intervjupersonerna 

visste också från början att vi skulle spela in intervjun med hjälp av ljudupptagning och att 

den skulle ta ungefär 30 minuter i anspråk. Vi erbjöd informanterna konfidentialitet. 

Informanterna fick själva välja var intervjun skulle äga rum. Enligt Andersson (1995) är det 

viktigt att intervjupersonen ges möjlighet att känna sig trygg och bekväm genom att intervjun 

genomförs på en av intervjuaren vald plats. Detta resulterade i att intervjuerna ägde rum på 

avskilda platser inom skolornas lokaler. 

 

4.5 Instrument 

Vid planerandet av intervjuerna diskuterades huruvida undersökningen skulle utgå från en 

halvstrukturerad intervjuform eller en mer strukturerad. Enligt Andersson (1995) innebär en 

halvstrukturerad intervju att man i förväg har bestämt vilka ämnesområden som skall 
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behandlas. Den exakta formuleringen eller i vilken ordning de olika temana skall behandlas 

har inte bestämts i förväg. Det får istället avgöras från fall till fall beroende på hur samtalet 

utvecklas. Utifrån detta resonemang valdes en halvstrukturerad intervjuform. 

 

Kvale (1997) klargör hur en intervjuguide kan vara till hjälp i intervjuarbetet. Guiden för den 

halvstrukturerade intervjun innehåller en översikt av ämnen och frågor som kan tas upp vid 

intervjutillfället: 

 

En intervjuguide eller en checklista är en uppsättning teman eller ämnen som ska 
utforskas i en rad intervjuer med olika svarspersoner. Den har till syfte att se till att 
alla intervjupersoner får möta relevanta och likartade teman. De behöver inte 
komma i någon speciell ordningsföljd och det är mer eller mindre upp till utfrågaren 
att formulera de konkreta frågorna. Man har i stor utsträckning öppna frågor, och 
då och då sammanfattar man vad som sagts (Kvale 1997, s 19). 

 

En intervjuguide verkade för vår undersökning vara ett bra val. Detta för att kunna använda 

frågor som inte styr samtalet för mycket samt tillåter intervjupersonerna att själva avgöra 

vilka aspekter och resonemang som lyfts fram. En halvstrukturerad intervjuform kombinerat 

med en intervjuguide kan även medföra flexibilitet vid intervjutillfället. Detta möjliggör att 

situationen och informanterna kan kännas av och frågorna kan ställas utan bestämd 

ordningsföljd. Utifrån detta resonemang valde vi att konstruera en intervjuguide (se bilaga 1).  

 

Eftersom vi gjorde vår undersökning i Nya Zeeland där engelska är modersmålet 

genomfördes intervjuerna på engelska och således presenteras intervjuguiden och frågorna på 

detta språk. Intervjuerna inleddes med att informanterna ombads att kortfattat berätta om sina 

lärarbakgrunder. Frågan löd: Tell us briefly about your background as a teacher. Vi ville med 

den här frågan dels få information om lärarens erfarenheter samt dessutom inleda intervjun 

med en fråga som satte informanten i centrum. Huvuddelen av intervjun ägnades sedan åt de 

tre huvudfrågor som tydligt kan kopplas till undersökningens syfte. Den första frågan löd: 

How do you use portfolios as a part of your teaching? Vi ville helt enkelt få fram hur 

informanten använder portfolio som en del i undervisningen. Underfrågor som vid behov 

kunde lyftas fram berörde saker som portfolioarbetets utsträckning, elevernas eventuella 

delaktighet i dessa val, lärarsamarbete, föräldradelaktighet samt portfolio som underlag för 

bedömning och utvecklingssamtal. Exempelvis kunde dessa frågor vara: When and to what 

extent do you use it? Do all children in your class use a portfolio? How do the teachers 

cooperate regarding portfolio? How are the parents involved in their children’s work with 

portfolios? In what way are your students involved in the decision of how to use portfolios? 
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Are the portfolios involved in the process of marking/grading? Are the portfolios involved in 

the process of conferences with students and parents?  

 

Den andra huvudfrågan berörde anledningarna till att informanten valt att använda portfolio 

på det sätt som beskrevs under första huvudfrågan. Vi formulerade den: Why have you chosen 

to use portfolios in the way you describe? Vi ville under denna fråga bland annat belysa 

kopplingar till informantens egna idéer om utbildning, huruvida portfolio passar alla elever 

och ämnen samt varifrån eventuella direktiv kommer. För att få fram detta ställdes 

underfrågor enligt följande: From who or where do the directives concerning the work with 

portfolios come from? In what ways do you think your own ideas about education are 

expressed through the work with portfolios? Are portfolios suitable for all students? Are 

portfolios suitable for all subjects? What is demanded by the teacher to make the work with 

portfolios successful?  

 

Den tredje och sista huvudfrågan kretsade kring informantens generella syn på lärande, där vi 

ville beröra informantens kunskapssyn samt vilken filosofi eller teoretisk bakgrund och 

förankring informanten har. Det bakomliggande syftet med detta var att belysa om, och i så 

fall hur, ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan konkretiseras genom portfoliometodiken. 

Frågan löd: What is your general view or philosophy on students learning? Det var ibland 

nödvändigt att ställa underfrågor till informanten som exempelvis: What is your approach to 

knowledge? eller What is your theoretical background? Vi valde dessa indirekta frågor 

eftersom vi inte ville styra informanten till att fabricera ett svar som de trodde skulle passa 

oss. Vi avslutade intervjuerna med att fråga om det var något informanten ville tillägga eller 

undrade över, något som också Kvale (1997) rekommenderar. Frågan löd således: Is there 

anything you wonder about or do you have anything to add? 

  

Eftersom målet med intervjun var att den skulle leda till att intervjupersonerna verkligen 

skulle vilja berätta sina egna tankar och tolkningar, försökte vi utifrån vad Andersson (1995) 

rekommenderar, att visa intresse och vara uppmuntrande. Vi ville inte lägga några värderingar 

i det som framkom under intervjuerna, utan istället komma med frågor som kunde utveckla 

informantens resonemang. Dessa kunde exempelvis vara ”Hur tänker Du…?” eller ”Varför 

tycker du…?”.  
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4.6 Genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes i Nya Zeeland under senhösten 2006. Informanterna som 

alla var lärare blev intervjuade på sina respektive skolor under arbetstid. Intervjuerna ägde 

rum i lärarrum eller klassrum och pågick i ca 30 minuter där de spelades in med hjälp av en 

diktafon. Vi deltog båda två vid intervjutillfället och turades om att ställa frågor samt försökte 

förhålla oss till ovanstående riktlinjer. Vi förhöll oss relativt strikt till intervjuguiden, men det 

kändes ändå som att intervjun hade karaktären av ett samtal.  

 

4.7 Analys 

För att kunna analysera intervjuerna transkriberades dessa. Ur transkriberingen lyfter vi citat 

och resonemang som känns relevanta och intressanta. Dessa kommer sedan att belysas, 

diskuteras samt ställas mot varandra och andra författares resonemang i uppsatsens 

diskussionsdel. Det skall också poängteras att citeringen är på engelska för att bibehålla rätt 

innebörd i vad informanterna avser med sina svar. Anledningen är att det finns en 

överhängande risk att språkliga förbistringar uppstår i samband med översättningen och att 

således informanterna blir felciterade. 

5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna. Inledningsvis ges en översikt av de skolor 

vi besökt samt de informanter vi intervjuat. Därefter presenteras resultaten av varje 

huvudfråga var för sig.  

 

5.1 Skolorna 

Skola A är belägen i en förort till en större stad i Nya Zeeland. Skolan har ca 760 elever och 

är en statlig och avgiftsfri så kallad intermediate school med barn i åldrarna 11-13 år.  

 

Även skola B är belägen i en förort till en större stad i Nya Zeeland. Den här skolan är också 

statlig och avgiftsfri men en så kallad primary school med barn i åldrarna 5-10 år. Skolan 

omfattar ca 640 elever. 

 

Skola C är också belägen i en förort till en större stad i Nya Zeeland. Skolan är en friskola 

som har terminsavgifter för eleverna. Skola C omfattar ca 600 elever och har 

undervisningsverksamhet från skolår ett till skolår 15.  
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Skola D är belägen i ett litet samhälle på den nyzeeländska landsbygden. Skola D är en statlig 

och avgiftsfri primary school. Elevantalet uppgår till endast 35 elever fördelat på två klasser.   

 

5.2 Informanterna 

Lärare 1 (L1) arbetar på skola A och är i 30-års åldern. Han har sin lärarutbildning från 

Australien och har arbetat i Nya Zeeland i nio år. Han är klasslärare i skolår åtta och 

undervisar i ett flertal ämnen.  

 

Lärare 2 (L2) arbetar även hon på skola A och är runt 55 år. Hon har sin lärarutbildning från 

Sydafrika och har arbetat som lärare i mer än 27 år. Dessutom har hon erfarenhet från flera 

olika åldrar och skolor. L2 är klasslärare och undervisar i skolår sju.     

 

Även lärare 3 (L3) arbetar på skola A. Hon är 56 år och har arbetat som lärare i mer än 22 år. 

Hon har också erfarenhet från flera olika skolor och åldrar. L3 är klasslärare i skolår åtta. 

 

Lärare 4 arbetar (L4) på skola B och är runt 40 år. Hon har sin utbildning från Sydafrika där 

hon även har undervisat i tre år. Hon har 12 års erfarenhet från den nyzeeländska skolan och 

arbetar som klasslärare i skolår tre. 

 

Lärare 5 (L5) arbetar på skola C. Hon är runt 45 år och har sammanlagt arbetat som lärare i 

mer än 17 år. Lärare 5 är ursprungligen från England där hon genomgått sin utbildning och 

varit arbetsverksam som lärare i ca 10 år. Av de sju åren hon arbetat som lärare i Nya Zeeland 

har hon erfarenhet från så väl friskolor som statliga skolor. Idag arbetar hon som klasslärare i 

skolår sju till åtta.    

 

Lärare 6 (L6) arbetar på skola D och är runt 60 år. Hon har mer än 36 års erfarenhet från den 

nyzeeländska skolan, där hon har undervisat i flera olika skolor, åldrar och stadier. Hon 

arbetar som klasslärare för barn i skolår ett till tre.   
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5.3 Resultatredovisning 

I detta avsnitt redovisas resultaten av varje huvudfråga var för sig, dels med våra egna ord, 

dels med hjälp av citat hämtade direkt från transkriberingen. Dessa citat har vi valt att 

presentera på engelska för att den fulla innebörden av informanternas utsagor ska kvarstå. Vi 

har dock förenklat för läsaren genom att lägga in stor bokstav, punkter och komman.     

 

5.3.1 Hur använder nyzeeländska lärare portfolio? 

På de skolor vi besökt används portfolio i mycket hög utsträckning. Alla informanter säger att 

alla barn på respektive skola har en portfolio. Detta exemplifieras av L3 med följande 

uttalande:  

 

They’ve got no choice! Everyone has a portfolio (L3).  

 

Flertalet av våra informanter uppger att portfolion används frekvent i det dagliga skolarbetet. 

Detta speglar L2 när hon säger:  

 

We use the portfolio every single day in our classroom. There is not a day 
when we won’t take out our portfolios (L2).  

 

På samtliga skolor ser elevernas portfolios i stort sett likadana ut och då i form av en pärm. I 

portfolion samlas arbeten och prov som på något vis påvisar elevens kunskapsutveckling eller 

uppnådda resultat. Det går att bland våra informanter se två olika sätt att använda portfolio. 

Ett sätt är där elevernas bästa arbeten och provresultat sätts in för att visa på allt som uppnåtts 

över ett läsår. Detta kan man kalla för en summerande (summative) portfolio. Det andra sättet 

fokuserar mer på elevens kunskapsutveckling och reflektion kring den egna lärandeprocessen, 

detta kan betecknas som en bildande (formative) portfolio. Även om alla informanter 

använder sig av båda dessa sätt, tycks den formande portfolion vara det sätt som eftersträvas. 

L1 förklarar skillnaderna på ett målande sätt: 

 

I use them summatively, when I say summatively at the end it’s a way of 
showing what the children have done, so we use them in that way, it’s a 
collection of the children’s work, something for them to be proud of. I try to 
use them formatively, and when I say formatively I mean well this is your 
work here what can we do to make it better next time. What do you think you 
still have to learn from this bit of work, so we can show development in your 
learning from this bit of work to say another piece of work, so I think we use 
them summatively but we should try to use them formatively more in teaching 
as well (L1). 
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Det som L1 eftersträvar, nämligen att gå från en summerande portfolio mot en mer bildande 

portfolio, verkar L6 redan ha genomfört:  

 

We use it in a formative way, working with children, so they can identify the 
next learning steps, so children know what they are working on next, we tie 
this up with goal setting in the class room, if they do a piece of writing I 
analyze the writing and sit down with the child, I tell them what their next 
learning steps are, and in the class room they have cards with their goals on 
it. And they work daily to achieve their goal. So in maths they know what they 
are working on next and so on (L6). 

 

Även L2 verkar förespråka detta synsätt: 

 

Although portfolios show sort of summative work, summative assessment, I 
think portfolios also need to show formative assessment in some work areas, 
so for example you would have the management plan to show the steps and 
the scaffolding of the structure of learning as it happened and it should show 
indication of teacher conferencing with feed back and feed forward so where 
is your next step to go to, and then you might have the final piece of finished 
work which is really presented well (L2). 

 

L5 utvecklar definitionen av den bildande portfolion: 

 

It’s part of the whole learning process, the kids have identified the learning 
intentions for their own work, what do they want to know? They’ve gone off 
and they’ve learnt about it and then they’ve written to show that they’ve learnt 
about it, and into the portfolio goes that piece of work where they have 
assessed what they have learnt and what do they need to do next. So really 
it’s all a part of that assessment process (L5). 

 

I ovanstående citat berör också L5 ett begrepp som alla våra informanter betonar som en stor 

del av portfolioarbetet, nämligen elevens självärdering (assessment) av vad som gjorts, hur 

det gjorts och vad som är nästa steg. För att hjälpa eleven med denna reflektionsprocess 

innehåller portfolion ofta uppställda mål och riktlinjer för utvärdering. L3 förklarar detta på 

följande sätt: 

 
There is also a goal sheet and a reflection sheet and a list of essentials skills 
and a sheet for the parents to comment on each term, and the goals are 
learning goals so they will depend on what the child needed to learn. For 
example my children did a writing test in the beginning of the year, they were 
graded out from the curriculum, I gave them feed back and they had a list 
what they needed to do next in seven different areas. So every child knows 
what to do in each area of writing and from that they decided what their own 
learning goals should be (L3).  
  

Portfolion verkar också användas av alla våra informanter för att underlätta och skapa kontakt 

med elevens föräldrar. Enligt vissa kan detta vara portfolions största användningsområde: 
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The portfolio is really the connection between school and home, we really 
think that parents are a part of this triangle that we have, the children, the 
parents and the school. And we want to educate our parents as to what we’re 
doing in our classrooms (L4). 
 

Föräldrakontakten tycks vara så viktig att flera av skolorna har utvecklingssamtal där 

portfolion står i centrum. På mötet (three way conference) medverkar elev, förälder och 

lärare. Detta berättar L1 om: 

 

And also the portfolio can also be used during our three way conferences 
that happen twice a year. And the three way conference is where the child 
leads the conference and we can use the portfolio to refer to in the 
conference (L1). 

 

Merparten av informanterna använder mötet till att tillsammans med elev och förälder 

formulera de nya mål som ska ingå i portfolion. L2 förklarar hur denna process går till: 

 

So together with the parents they showcase their work, we might discuss 
looking at the academic records, we will have our marks there and so on and 
so forth. Then we will together collaborately the three of us make a decision 
about what the goals should be. So when the child coming in to term two 
they don’t have to think what’s should I do this term. It is all linked to their 
report, the testing that they have done, the formative testing, assessments 
along the way, their feed back their feed forward, and then their parents at 
the end at each term have a chance to view the whole portfolio and there is a 
sheet that they have an opportunity to comment and sign (L2). 

 

Däremot verkar inte eleverna få vara med och bestämma vad som går in i portfolion. Flertalet 

av informanterna skulle vilja detta, men i nuläget säger de sig inte vara redo för det. L2 är en 

av dessa och säger:     

 

Not a lot at this stage, it is something we at this school and in this team are 
trying to improve. Because if we are trying to get independent self directed 
learners, then they can’t be learners that are being done to all the time. 
Today the teachers are deciding how the portfolio should be and what the 
structure should be like. And it’s probably because we have a school wide 
vision, but we should be better of asking what the students want (L2). 

 

L5 förklarar att eleverna i nuläget endast kan påverka hur de vill presentera sitt arbete, hur 

mycket tid de vill lägga ner samt på vilket sätt de väljer att visa sin kunskap: 

 

I haven’t given them the choice. Their involvement is really in putting the 
work together and feeling proud of it you know getting it a standard where 
they look back on them and say look at the work I’ve done. They don’t get 
the choice of what goes in it but they get the choice of how it’s presented and 
how much effort they put into it and how they’re showing what they can do 
(L5). 
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När det gäller bedömning och betygsättning är informanterna överens om att portfolion ger en 

bra överblick på elevens uppnådda kunskap. Även om de använder portfolio på olika sätt, 

svarar samtliga informanter att de använder dem vid bedömning av eleverna.  

L1 menar att en summerande portfolio ger en bra grund för bedömning av eleven: 

 

If they are used summatively we have a product of the child’s work and we 
can look at that and develop a mark from that, along with other things (L1).    

 

L6 som undervisar yngre elever än L1 använder portfolio som underlag vid bedömning på ett 

lite annorlunda sätt. Hon fyller i och markerar de delmål som uppfyllts för att tydliggöra vad 

eleverna uppnått.  

 

We have levels, we have benchmarks depending on where they are 
depending on there reading ages and as the children achieve the benchmark 
we are highlighting it, this year we highlight in pink, next year is yellow and so 
on, so the child can se what she has achieved, so that is what we do but we 
don’t grade them (L6).  

 

Samtliga informanter uppger att de samarbetar med sina lärarkollegor i portfolioarbetet, 

exempelvis i planering och uppföljning. Detta medför att portfoliorna ser relativt lika ut på 

respektive skola. L2 betonar också vikten av att i planeringsarbetet sammankoppla 

styrdokumenten med portfolion: 

 

We work together in our team with portfolios. We do collaborate planning in 
our team. We start, what is the end, everything is lined up with the curriculum 
and then we go back and again have a look at our learning intentions and 
then what activities we would do, we will design a management plan and 
independent learning or group learning situations and we would do that as a 
whole team (L2).          
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5.3.2 Därför använder nyzeeländska lärare portfolio 

Samtliga informanter uppger att det är skolans policy att använda portfolio som ett 

pedagogiskt verktyg. På alla skolor är det enligt informanterna rektorn och skolledningen som 

gett direktiven och förutsättningarna för portfolioarbetet. Ett typexempel ges av L5: 

 

They come from our principal, they come from him, he likes to be able to 
sight the portfolios a couple of times during the year so he can clearly see 
where there’s a gap or something that’s been done well or something that 
has not been done well so we need to focus on that. He definitely knows 
what’s going on with the portfolios and I think if there is a gap he’s quite 
happy to share it with the staff and say this is where we are weak with the 
portfolios and I think this is where we need to improve. So he’s quite clear in 
his views of the portfolios and what he expects (L5). 

  

L6 påpekar dock att det är viktigt att rektorn får med sig personalen i sina beslut: 

 

Yes it is always up to the principal, but a wise principal consults the staff, but 
unless you’re not involved in developing the portfolio it doesn’t mean a lot to 
you […] So it is important for the principal to consult the staff, teachers have 
to be involved in the develop process, and it isn’t an overnight thing (L6). 

 

När samtalet kommer in på huruvida alla elever kan ha en portfolio och om portfolio kan 

användas i alla ämnen är alla informanter positivt inställda, förutom L2 som inte tror att det 

fungerar i alla ämnen. Oavsett var eleven befinner sig i sin kunskapsprocess och oavsett på 

vilket sätt eleven bäst hämtar sin kunskap menar L1 att portfolio fyller en viktig funktion i att 

tydliggöra elevens uppnådda kunskap, eventuella kunskapsluckor och framtida mål.       

 

I think all students have to show some learning, don’t they? I mean all 
students show learning, whether they’re a very bright child, clued on to it, or 
whether they struggle a bit. And I think because of different learning styles 
too and everybody learns in different ways and can learn different things in 
different ways and everybody have different strength in different curriculum 
areas. […] So you can clearly see where the gaps are in what the child 
needs to learn or what it needs to work on so yes I think they fit very well for 
all children (L1). 
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L5 tror att kan det vara nödvändigt att vidga synen på hur en portfolio kan se ut om det ska 

passa vissa ämnen, exempelvis genom att använda olika tekniska eller elektroniska 

hjälpmedel. 

 

People are saying well I’m doing art, how can I show that, but the art teacher 
came up with a self assessment and a teacher assessment sheet where she 
took photographs of the work they did and then the kids thought about them, 
reflected on the process that they had gone to achieve that piece of art and 
what they needed to do next and then there’s a teacher comment to go with 
that and so all subjects and a lot of teachers have been very creative in the 
way that they show that. Like for example in music they might put a CD in 
with the music they’ve done and in IT they might put a CD in, or printed of 
their screens in PowerPoint or whatever. So there’s a lot of creative ways in 
which you can show work, it doesn’t just have to be written (L5). 

 

Även om initiativet till att arbeta med portfolio kommer från skolledningen verkar alla 

informanter ha stor tilltro till portfolions möjligheter. Samtliga framhåller möjligheten till att 

lära sig lära eller till en ökad metakognition som viktiga anledningar till att välja 

portfoliometodiken. Här följer ett par exempel där lärarna förklarar varför de använder 

portfolio på det sätt de gör.  

 

L6 lyfter fram fördelarna med att samla allt på ett och samma ställe för att förenkla och 

tydliggöra för föräldrarna om vad barnet gör i skolan:    

 

Because to us it makes sense, it is useful to have everything in one 
document for start, we use it a lot as a communication tool, a huge part of 
our job is communicating with the parents, so the parents understand what 
we are trying to do at this school, and where we are trying to take out their 
children next (L6). 
 

L2 ser portfolion som ett viktigt verktyg för reflektion över progression och utveckling över 

tid. Dessutom betonar hon vikten av att eleverna själva får formulera sin målsättning för att 

hjälpa dem vidare i deras kunskapsutveckling:    

 

For me portfolios are reflection of the children’s progression and 
development throughout the year that’s one of the main focusing of the 
portfolios. The other one is the way the children can set their goals and in the 
goal setting in their portfolios, they use them to direct their learning as they 
move along from stage to stage. Portfolios are also an indication for parents 
at home to see, parent should be able to see development from term one to 
term four in the portfolios (L2). 
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L3 menar att det är viktigt för elever att veta varför de lär sig saker i skolan. Portfolion kan ge 

eleverna möjlighet till denna förståelse eftersom den främjar reflektion och utvärdering:    

 

I think it is extremely important that children know the reason for learning. I 
think it is extremely important how they are going to meet out and in order to 
do that I think children need to reflect and to assess their progressing and the 
assessment in the portfolio are moving in that direction. The learning 
intention, the success criteria, the task, there is the work, the assessment in 
terms of the success criteria and the reflective writing in terms of the success 
criteria and research shows that this is important. And there is a lot of 
research to do with the value of learning intentions and the children 
collaborately construct the success criteria and the value of reflection. 
Children can moderate, children can locate where they are and where they 
are going the next step (L3). 

 

L5 menar att portfolions främsta egenskap är utvärdering av elevens lärande. Om man lyckas 

få eleverna att själva kunna utföra denna utvärdering, genom att förstå vad som gjorts, hur det 

gjorts och vad som är nästa steg, ger man dem ägandet av deras eget lärande.     

 

I think for assessment definitely, I feel passionate about assessment. 
Assessment gives the opportunity by pre assessing, by finding out what they 
already know and what they want to know and how to formulate questions 
and letting them know what the learning intention is for the lesson, writing 
down the success criteria, this is what I want to know. How will I know that 
I’ve learnt that? That all fit in on my philosophy on assessment that you have 
got to give the ownership to the kids. It’s all about giving them the ownership 
of their learning, not expecting them to learn things they already know. Why 
would you do that? (L5) 

 

Trots den positiva inställningen menar majoriteten av informanterna att portfolioarbetet ställer 

höga krav på läraren. De lyfter fram aspekter som organisation, tidsåtgång och planering samt 

förståelse för de bakomliggande pedagogiska tankegångarna. Här följer ett par exempel. 

 

L1 framhäver organisation som en mycket nödvändig aspekt i portfolioarbetet: 

 

Organization, you have to be very organized as a teacher to know what’s 
going on, that’s often a challenge with 30 plus students in a class (L1). 
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Vidare tar L3 upp den enorma tid läraren måste lägga ner för att hålla portfolioarbetet 

flytande:  

 

The time involved in is huge. But you have to get the work with marking right 
otherwise the work will be like a high mountain and it’s like you never catch 
up again. I always say to my children the most important thing in school is 
the portfolio and you most keep it totally up to date and in order. If it falls 
apart it’s a nightmare to sort it out. For example, my children all together 
have more than 3400 pages of portfolio material and you know you don’t 
want that in the wrong order. You plan the work carefully, for example all the 
children do goal setting on the same day so you don’t have to do so much 
extra work as a teacher. Time and organization is the key (L3). 

 

Även L2 menar att mycket tid behöver läggas ner på att pappersarbete och planering men att 

detta arbete ändå skulle behöva göras: 

 

But the thing is that all of that paper work and planning is part of what you 
doing in terms of scaffolding, modelling and structuring the learning, so you 
would be doing that anyway, so that is not over and above something else, 
we don’t stick it into an exercise book and then also having it in the portfolio, 
we just have it into the portfolio (L2). 

 

L2 betonar att läraren måste ha förståelse för de bakomliggande pedagogiska tankegångarna 

så att både lärare och elever vet varför portfolion används: 

 

I think it is your philosophy of the value of the portfolio first of all. But if you 
don’t think it is a valuable document or tool to use then that would be the first 
thing. The second thing is that you have to have sort of some idea of the 
structure you want the portfolio to have. I think you have to collaborate with 
the students, which we don’t do. And to really know what the use of this 
documents is going to be. That you know and the students know and 
together you know why you got it. And then in terms of the structure what you 
have in it needs to relate to the curriculum. […]The teacher has to 
understand what a portfolio is for (L2).  

 

5.3.3 Anknytningar till ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Intervjuundersökningen gav få svar som knyter an till den tolkning på ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande som presenteras i bakgrunden (bl.a. Säljö 2000 och Dysthe 2002). Vi 

fann dock ett par uttalanden som berör begreppen samarbete, kommunikation och 

individualism, som vi anser vara av intresse för vår kommande diskussion.  
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L2 menar att hennes elever inte föredrar att arbeta i grupp, utan hellre individuellt. Istället 

sker samarbete via internet på klassens gemensamma chatsida: 

 

After that I strive after independent self directed learners, children who can 
think for themselves and make decisions and can act on those decisions and 
feel confident in doing that. Our view of independent learning and young 
peoples view is very different. We think children like to learn collaborately, 
but my research shows that they don’t, they like to work independently, 
collaborately because they can be talking to 50 people on the internet. We 
think that collaborately means that we sit in small groups and we all work 
together, but the children don’t like that, the children want to work on their 
own and then still collaborate when they are interact with others on for 
example the school knowledge net our learning system a forum. A class chat 
room (L2). 

 

Vidare menar L2 att hon ser det som viktigt att utveckla elevernas kommunikativa förmåga: 
 

I see my work as a teacher to be able to help the children communicate 
properly. Their communicative skills are essential to success in life (L2). 

 

Det verkar finnas informanter som förespråkar ett mer individualistiskt synsätt på lärande. L6 

sammanfattar på ett bra sätt hur flera av informanterna tänker kring detta, när hon menar att 

det individuella barnet ska stå i fokus: 

 

My philosophy of teaching is that children are the most important ones in 
education. Kids first, individual kids not kids collectively, a child any child, we 
wouldn’t have a job but there is so many other things you can get involved in 
subjects or so, but sometimes you forget the reason for being here, the child. 
The child is the most important thing and all the decisions you make should 
be related to how important it is to that child (L6). 
 

6 DISKUSSION 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur och varför nyzeeländska lärare arbetar med 

portfolio, samt huruvida det finns kopplingar till ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Uppsatsens syfte är därför det som står i centrum för vår diskussion.  

 

Diskussionen är indelad i tre delar. De två första delarna tar upp uppsatsens två 

frågeställningar: Hur används portfolio i den nyzeeländska skolan? och Vilka argument 

framhåller lärarna på Nya Zeeland för att arbeta med portfolio? Den sista delen knyter an till 

huruvida ett sociokulturellt perspektiv på lärande konkretiseras i skolans arbete. Inom varje 

del diskuterar vi resultatet av vår empiri och därefter diskuteras resultaten i förhållande till 

den forskning som presenteras i uppsatsens bakgrund samt i förhållande till våra egna tankar.  
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6.1 Hur används portfolio i den nyzeeländska skolan? 

Vår intervjuundersökning visar i stor utsträckning på samma tendenser som framkommer i 

den forskning som presenterats i uppsatsens bakgrund. Både våra informanter och den tidigare 

forskning som presenteras (bl.a. Ellmin 2003 och Fox 2003) i bakgrunden är överens om att 

portfolio inte bara bör användas som ett pedagogiskt hjälpmedel för att dokumentera elevers 

lärande, utan också som ett hjälpmedel för att utveckla och förbättra elevens lärande genom 

reflektion och utvärdering. Vi uppfattar att det finns en konsensus om att en portfolio dels bör 

vara summerande och dels, kanske i större utsträckning, vara bildande. Den pedagogiskt 

riktiga portfolion skulle således både fungera som ett arkiv för genomförda arbeten och som 

en guide för förbättrat lärande. Innehållet i en sådan guide, vilket såväl våra informanter som 

den tidigare forskningen (ibid.) konstaterar, bör vara delar som målformulering, 

reflektionsverktyg, självvärdering och föräldrakontakt. Intressant är att våra informanter alla 

uttrycker dessa delar som viktiga, men de uttrycker det på olika sätt eller med hjälp av olika 

benämningar. Till exempel ser vi flera benämningar som kan översättas som 

målformuleringar. L3 använder sig av orden goal sheet och learning goals, medan L5 istället 

pratar om learning intentions. Däremot använde alla informanter samma ord för det vi har valt 

att kalla självvärdering, nämligen assessment. Vi finner det mycket intressant att denna 

konsensus för hur portfolio används verkar finnas bland våra informanter, trots att portfolio 

som arbetssätt inte nämns i nyzeeländska styrdokument.  

 

Vi ställer oss positiva till detta sätt att arbeta med portfolio och en aspekt som skulle vara 

användbar i den svenska skolan är portfolion som hjälpmedel för kontakt med föräldrarna. Vi 

anser att portfolion kan ge föräldrarna en betydligt bättre översikt av elevens lärande och 

utveckling än exempelvis det svenska systemet med omdömen som idag används vid 

utvecklingssamtal. Att eleven blir aktiv i denna kontakt genom att leda en så kallad three way 

conference, framhävs som något positivt av flera informanter samt Ellmin (2003). Det vi 

finner intressant i just detta är dels att portfolion ligger till grund för samtalet och dels att 

eleven själv får ansvaret att förklara och formulera sitt eget lärande.   

 

Det finns egentligen bara ett område där resultaten från intervjuundersökningen skiljer sig 

markant från forskningen som presenteras i bakgrunden, nämligen huruvida eleverna själva 

får bestämma vad som ska sättas in i portfolion. Ellmin (2003) för ett resonemang om vikten 

av elevmedverkan, där eleven själv får ta dessa beslut. Vi uppfattade informanterna positivt 
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inställda till detta i teorin, men i praktiken fungerade det inte på detta sätt. Vi tycker att det 

verkar märkligt att informanterna, som i andra fall beskriver sina elever som självständiga och 

ansvarsfulla, inte tillämpar detta resonemang om delaktighet i praktiken. 

 

6.2 Nyzeeländska lärares argument för att arbeta med portfolio 

Även kring uppsatsens andra frågeställning, Vilka argument framhåller lärarna på Nya 

Zeeland för att arbeta med portfolio?, visar vår intervjuundersökning på ett tankesätt hos våra 

informanter som i stor utsträckning liknar de forskningsresultat som presenteras i bakgrunden 

(bl.a. Ellmin 2003 och Fox 2003). Vi syftar för det första på tankar om att utveckla elevens 

metakognitiva förmåga där reflektion och målformulering är två vanliga inslag. För det andra 

används portfolion för att eleven själv ska kunna utvärdera eller bedöma sitt eget lärande. Det 

tredje viktiga argumentet för att använda portfolio är möjligheten till en förbättrad kontakt 

mellan hem och skola. Sammantaget tolkar vi det som att dessa tre grundläggande 

pedagogiska tankegångar är rådande hos såväl våra informanter som den forskning på 

området som vi tagit del av (ibid.). Kopplingen till Fox (2003) portfoliomodell för att lära att 

lära (se figur 1 på s 6) är tydlig eftersom han också tar upp metakognition, utvärdering för 

förbättrat lärande samt utvecklad kontakt mellan hem och skola. För det fjärde diskuterar vi 

avslutningsvis att skolans ledning har en stor inverkan på varför portfolio används. I denna del 

av diskussionen vill vi bryta ner, konkretisera och diskutera dessa fyra argument. 

 

Det första argumentet, främjandet av den metakognitiva förmågan eller att reflektera kring sitt 

eget lärande, framhålls av alla våra informanter. L2 hävdar att detta är en av de stora 

anledningarna till varför portfolio används, något som även betonas av Fox (2003) när han 

talar om att elever måste lära sig att lära. Detta innebär att eleverna, utifrån det de kan, skapar 

ny kunskap och på så sätt blir självständiga elever. L5 illustrerar detta på ett bra sätt när hon 

menar att läraren måste ge eleven ägandet av sitt lärande. Såväl L5 som Fox (2003) anser att 

portfolion ger en struktur som hjälper eleverna att självständigt tänka och reflektera kring sitt 

eget lärande. Vi tolkar det som att just detta kan vara en av de största anledningarna till varför 

portfolio används. Det verkar som att det i alla fall på de skolor vi besökt faktiskt finns ett 

nytänkande kring vad som är viktigt att lära sig i skolan. För oss var det oerhört intressant att 

se att den metakognitiva aspekten på lärande var så stark som vi tidigare hade läst om (Fox 

2003). Ett hjälpmedel för att främja den metakognitiva förmågan är enligt våra informanter de 

målformuleringar som ingår i portfolion. Ellmin (2003) menar att det är viktigt att både elev, 
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föräldrar och lärare är delaktiga i framtagandet av dessa mål. På detta sätt kan läraren, i likhet 

med vad Krok och Lindewald (2005) förespråkar, konkretisera styrdokumentens mål till 

elevens portfolio, samtidigt som eleven själv får utrymme att styra sitt lärande. Detta 

poängterar L2 när hon talar om vikten att portfolion relaterar till styrdokumenten. I och med 

detta blir Ellmin och Josefssons (1999) tankar om att portfolio kan ses som en konkret väg till 

genomförandet av en målstyrd skola väsentliga att belysa. Vi tolkar detta som ett tydligt 

argument till varför våra informanter använder portfolio. 

 

Det andra argumentet, utvärdering för förbättrat lärande, är helt klart det begrepp som flitigast 

använts av våra informanter. Att eleven själv får värdera och bedöma sitt arbete framhålls av 

alla våra informanter som något oerhört viktigt. L5 illustrerar med sitt uttalande om 

självvärdering på ett bra sätt hur vi har uppfattat alla informanter. Anledningen till varför 

detta argument framhålls tolkar vi som att om eleverna hela tiden stannar upp, reflekterar och 

utvärderar vad som gjorts, hur det gjorts och vad som är nästa steg så blir de självständiga och 

kunskapssökande individer. Detta nämns även av Ellmin (2000), men vi upplever inte att hans 

resonemang fokuserar lika mycket på detta som vår undersökning visar på. Vi tolkar det som 

att strävan efter självständiga elever är anledningen till att våra informanter använder 

självvärdering som ett viktigt argument för varför portfolio bör användas i skolan. 

 

Det tredje argumentet kretsar kring portfolio som ett verktyg för kontakten mellan hem och 

skola. Detta har tidigare belysts i denna diskussion, men här vill vi fokusera på varför en ökad 

kontakt mellan hem och skola egentligen är något att eftersträva. En förklaring till detta 

kommer från L6 som menar att det är för att föräldrarna ska förstå vad som försiggår i skolan 

och i vilken riktning barnets lärande är på väg. Detta kan kopplas till Fox (2003) 

portfoliomodell (se figur 1 på s 6) där bland annat gemensam förståelse och föräldra-

delaktighet är två viktiga delar av kontakten mellan hem och skola. Vi tolkar detta som 

föräldrakontakt genom portfolio underlättar för föräldrarnas delaktighet i sitt barns lärande. 

Detta styrks ytterligare av Ellmin (2003) som menar att syftet bland annat kretsar kring att 

medvetandegöra och ansvariggöra vuxna i portfolioarbetet. Vi tror att en ökad 

föräldradelaktighet i barnets lärande i sin tur genererar en större förståelse för pedagogiken 

bakom portfolion och på så sätt medför att föräldrarna bättre kan hjälpa sina barn. 

 

Ovanstående argument för varför portfolio används grundar sig alla i pedagogiska teorier. Vår 

intervjustudie visar dessutom på ett argument av mer praktisk karaktär, nämligen att rektor 
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och skolledning helt enkelt har beslutat att skolan ska arbeta med portfolio. De har även 

arbetat fram de pedagogiska riktlinjer som portfolioarbetet grundar sig på. Alla informanter 

anger detta som en av de största anledningarna till varför portfolio används. Det verkar 

således inte vara ett individuellt val som varje lärare gör, utan ett direktiv från skolans ledning 

som tydligt ingår i skolans policy. L6 framhäver dock att rektorn måste ha med sig sin 

personal i ett sådant beslut, annars riskeras att portfolioarbetet inte betyder något för lärarna. 

Detta kan även sammankopplas med det informanterna säger om den tidsåtgång och 

organisation som krävs av den enskilde läraren för ett fungerande portfolioarbete. Men enligt 

L2 innebär inte portfolio ett merarbete eftersom det arbete som läggs ner på att strukturera 

lärandet i portfolion ändå skulle behöva göras på något annat sätt. Vi tror att en bra rektor 

måste vara tydlig med detta för att få med sig personalen vid ett införande av portfolio. För 

oss blir det således tydligt att en rektor måste ta ett stort pedagogiskt och organisatoriskt 

ansvar i utvecklandet av portfolioarbetet.   

 

6.3 Portfolio och ett sociokulturellt perspektiv på lärande  

Vi finner L2:s resonemang om kommunikation via internet intressant eftersom detta kan 

knytas till Säljös (2000) tankar om att kunskap tillägnas genom kommunikation. Vidare talar 

Säljö (2000) om exempelvis datorer som redskap för att hantera mycket information och att 

det vi lär blir beroende av hur detta redskap används. Vi ser L2:s uttalande som en 

kombination av dessa två tankar, där eleverna ges tillfälle att kommunicera med hjälp av ett 

verktyg de själva är vana vid. Samtalens innehåll borde således ha sin utgångspunkt i 

portfolion, eftersom det är den som styr elevens skolarbeten. Vi ser tecken på att L2 lyckats 

konkretisera tankar från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, genom att visa eleverna nya 

vägar till kommunikation och samarbete. Men vi ser också tecken på ett motsatt förhållande, 

eftersom L2 låter sina elever välja bort samarbete inom gruppen och på så sätt försvårar för 

kommunikation och interaktion i klassrummet, vilket strider mot Säljös (2000) tankar om en 

god lärandemiljö. Intressant är dock att L2 förklarar att hon ser det som en lärares uppgift att 

utveckla elevernas kommunikativa färdigheter. 

 

Avslutningsvis vill vi kommentera L6 som betonar ett fokus på den individuella eleven. Vi ser 

tecken på att flera av våra informanter förespråkar ett individualistiskt synsätt på lärande. 

Detta kan också kopplas samman med Fox (2003) portfoliomodell (se figur 1 på s 6) som 

tydligt framhäver utveckling av självständigt lärande som det stora målet med 
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portfolioarbetet. Enligt oss leder detta till att även elevernas vardagliga arbete med portfolio 

genomsyras av individuellt lärande och tänkande. Vi tolkar detta som inte helt 

överensstämmande med Säljös (2000) resonemang om att lärande skapas och utvecklas i 

interaktion och samspel med andra i kollektiva verksamheter. Även om inte Säljö (2000) 

direkt avfärdar individualism inom ett sociokulturellt perspektiv på lärande verkar åtminstone 

inte individualism, på det sätt som Fox (2003) eftersträvar, vara hans utgångspunkt för att 

utveckla lärande. Det verkar alltså finnas substans i Dysthes (2002) resonemang om att 

portfolio inte automatiskt har en koppling till ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Däremot ifrågasätter vi hennes slutsats om att portfolio ändå måste förankras i ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. I vår undersökning har vi fått indikationer på att 

portfolioarbetet hos våra informanter inte tydligt har en koppling till detta perspektiv, men vi 

ser trots detta en väl utvecklad och fungerande organisation kring portfolioarbetet. Det kanske 

kan vara så att begreppet sociokulturellt perspektiv på lärande inte har fått samma fotfäste 

bland lärare i Nya Zeeland som bland lärare i Sverige. 

 

7 SLUTORD 

Syftet med denna uppsats har varit att belysa hur och varför lärare i Nya Zeeland arbetar med 

portfolio. Dessutom har avsikten varit att belysa hur ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

kan konkretiseras i skolans arbete. När det gäller uppsatsens två frågeställningar känner vi 

verkligen att vi, genom vår undersökning i Nya Zeeland kopplat till den forskning vi i vår 

bakgrund tagit del av, på flera sätt uppfyllt uppsatsens syfte. Här följer en kort 

sammanfattning av det vi kommit fram till: 

 

•••• Portfolio används som ett pedagogiskt hjälpmedel för att dokumentera elevers lärande. 

•••• Portfolio används som ett verktyg för förbättrad kontakt mellan hem och skola. 

•••• Portfolio används för att utveckla elevers metakognitiva förmåga, genom att eleven 

sätter upp tydliga mål samt reflekterar över sitt eget lärande. 

•••• Portfolio används för utvärdering för förbättrat lärande, genom att eleven i sin 

självvärdering ställer frågorna: Vad har gjorts? Hur har det gjorts? och Vad är nästa 

steg? 

•••• Rektor och skolledning måste ta ett stort pedagogiskt ansvar i portfolioarbetet. 
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Vi har även belyst ett sociokulturellt perspektiv på lärande och vi för i uppsatsens diskussion 

ett resonemang om begreppen samarbete, kommunikation och individualism.    

 

För oss har denna undersökning resulterat i en god förståelse för hur och varför lärare i Nya 

Zeeland arbetar med portfolio. Besöket på plats konkretiserade den teori kring portfolio som 

vi hade tagit del av före resan. Vi konstaterar att vi har tagit del av ett praktiskt pedagogiskt 

verktyg, vilket var vår huvudsakliga intention med denna undersökning. 

 

7.1 Metoddiskussion  

Metoden för denna uppsats grundar sig i en fallstudie där vi åkte till Nya Zeeland. I och med 

att vi gjorde vår undersökning på plats har det ökat vår förståelse och insikt om portfolio i den 

nyzeeländska skolans kontext och därmed gett undersökningen ett större djup. Att vi använde 

intervju som datainsamlingsinstrument gav oss mycket relevant information beträffande våra 

frågeställningar.  

 

Det finns anledning att diskutera urvalet av skolor och informanter. Vi tror att våra 

informanter i grunden hade en mycket positiv inställning till portfolio och självklart hade 

resultatet sett annorlunda ut om de inte hade haft det. Vi menar ändå att detta inte är något 

negativt eftersom uppsatsens syfte varit att belysa hur och varför portfolio används i Nya 

Zeeland. Snarare stärks både validiteten och reliabiliteten i uppsatsen eftersom vi träffat lärare 

som faktiskt arbetar med portfolio. 

 

Valet att använda en halvstrukturerad intervju tilltalade oss då vi upplevde att intervjun 

liknade ett givande samtal. Ett frågetecken finns dock kring valet av frågor när det gäller hur 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande kan konkretiseras genom portfolio. Vår tanke att inte 

ställa en direkt fråga resulterade i att vi inte fick relevanta svar på detta område. I övrigt är vi 

nöjda med genomförandet av intervjuerna. 

 

7.2 Fortsatt forskning 

Tendensen verkar vara att den svenska forskningen kring portfoliometodiken är relativt 

ensidig, då den domineras av endast en forskare. För kommande forskare rekommenderar vi 

att undersöka huruvida elever som använder portfolio, jämfört med elever som inte gör det, 

verkligen får en annan syn på sitt eget lärande. 
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INTERVJUGUIDE     Bilaga 1 

 

1. Tell us briefly about your background as a teacher. 

 

2. How do you use portfolios as a part of your teaching? 

a) When and to what extent do you use it? 

b) Do all children in your class use a portfolio? 

c) How do the teachers cooperate regarding portfolio? 

d) How are the parents involved in their children’s work with portfolios? 

e) In what way are your students involved in the decision of how to use portfolios? 

f) Are the portfolios involved in the process of marking/grading? 

g) Are the portfolios involved in the process of conferences with students and parents? 

 

3. Why have you chosen to use portfolios in the way you describe? 

a) From who or where do the directives concerning the work with portfolios come from? 

b) In what ways do you think your own ideas about education are expressed through the work 

with portfolios? 

c) Are portfolios suitable for all students? 

d) Are portfolios suitable for all subjects? 

e) What is demanded by the teacher to make the work with portfolios successful? 

 

4. What is your general view or philosophy on students learning? 

a) What is your approach to knowledge? 

b) What is your theoretical background? 

 

5. Is there anything you wonder about or do you have anything to add? 

 


