
T E O R E T I S K E  O V E R V E J E L S E R  

PORTFOLIO 



2 VÆSENTLIGE SPØRGSMÅL 

Hvad er den etymologiske 
forklaring på begrebet? 

Hvilken videnskabsteori 
knytter sig til begrebet? 



”En systematisk samling af elevarbejder der 
komponeres, samles og udvælges af eleven selv. 
Den viser elevens indsats, fremskridt og 
præstationer over en tidsperiode. 
Samlingen indbefatter endvidere elevens egen 
refleksion og selvvurdering i forbindelse med 
såvel udvælgelse af arbejder som 
læreprocesser.”  
 
Ellen Krogh 
 
- En definition der bygger på en forståelse af viden og 
læring som noget individuelt, der foregår inde i hovedet 
på eleven som kognitive konstruktioner. 

  EN DEFINITION AF PORTFOLIO 



PRODUKTIONSSKOLERNES FORSTÅELSE AF VIDEN OG LÆRING? 

Læringen foregår i et etableret praksisfællesskab, 
hvilket kræver elevernes aktive deltagelse 
Det grundlæggende kendetegn er praktisk arbejde 
og produktion af varer der afsættes på 
markedsvilkår. 
Deltagerne bliver gennem produktionen bundet til 
nogle fælles mål og gennem dette etableres 
personlig status og identitet. 

 
- en forståelse af viden og læring der bygger på at læring sker 
gennem deltagelse i et fællesskab og viden er situeret og 
knytter sig til det fællesskab.  



2 PERSPEKTIVER PÅ LÆRING OG VIDEN 
Læringsteori Konstruktivistisk/ kognitivt perspektiv Sociokulturel perspektiv 
Videnssyn  Viden bygger på fornuftsmæssig 

erkendelse 
Viden er situeret og knytter sig til det 
kulturelle fællesskab 

 
Læringssyn 

 
Viden konstrueres gennem 
opbygning af mentale skemaer i en 
individuel kognitiv proces 
Dekontekstualisering. 

 
Læring sker i et samspil mellem 
individet og det sociale miljø og knytter 
sig til konteksten og udviklingen af 
identiteten. 

 
 
Læringsprincipper  

 
Selvregulering, selvovervågning, 
ansvar for egen læring. Støtte til 
udvikling af kompleksitet i mentale 
skemaer. 

 
Mesterlæreprincipper, etablering af 
praksisfællesskaber, hvor brug af 
”værktøjer og deltagelse er centralt. 

Evalueringsprincipper Formative principper med 
opmærksomhed på metakognition 
og forståelse af generelle principper. 

Formativt integreret i læreprocesserne, 
opmærksomhed på deltagelse og 
brug af ”værktøjer”. 



HVAD BETYDER DET I PRAKSIS 

Hvordan planlægger man arbejdet med 
indholdet i portfolio i forhold til KUU? 

• Skal man inddrage portfolio mens man ”arbejder” i praksis? 
• Er portfolio-arbejdet, noget der er trukket ud af praksis? 
• Er det tænkt som et individuelt læringsredskab? 
• Er det tænkt som noget KUU-eleverne er fælles om? 
• Er portfolio noget man skal lære, eller skal man lære gennem 

portfolio? 
• Hvordan inddrager man refleksionen? 

 
 
 



REFLEKSION OVER PRAKSIS ER VIGTIG 
FORDI… 

Skaber mulighed for at være ”forstyrrende” i forhold til egen praksis, således vi 
kan undgå skæve erfaringsrum 
 
Skaber mulighed for at flytte viden fra den ene kontekst til den anden - 
transfer 
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PRODUKTIONSSKOLERNE KAN VÆRE 
UDFORDRET PÅ AT: 

• Refleksion ofte betragtes som en akademisk disciplin 
• Refleksion ofte knytter sig til skriftlighed 
• Refleksion ofte betragtes som modsætning til handling 
• Refleksion kræver et særligt rum der skal være plads til 

 



GENNEM PORTFOLIO KAN VI FLYTTE REFLEKSIONEN 
FRA AT VÆRE I ”NUET” TIL AT HANDLE OM ”NUET”  

 - SPEJLE ”NUET” 



REFLEKSIONSØVELSE 

• Brug 2 minutter på at reflektere over  
”Hvordan vi inddrager refleksion i portfolio?” 
• Formulér en dækkende sætning på skrift 

 
 

Erfaring uden refleksion er blind og 
refleksion uden erfaring er tom 
(Wackerhausen 2008) 



DIALOGEN SOM REFLEKSIONSREDSKAB 
I PORTFOLIO  

 
 

Gennem dialogen øger vi refleksionsrummet. 
 
Ved at bruge dialogen som refleksionsredskab, kan vi imødekomme 
nogle af de udfordringer der er ved at betragte refleksion som en 
akademisk disciplin. 
 
Dialogen med: 
Underviserne 
De medstuderende 
Kolleger 
 
 
 
Dialogen som bindeleddet mellem de individuelle mentale processer 
og de sociale læringsaktiviteter. 
 
 
 
 
 
 
 



Collection 

Reflection 

Selection 

Dialogen som 
bindeleddet 



 MINE KONKLUSIONER 

o Bring ved hjælp af portfolio ”forstyrrende elementer” ind i  
din og elevens praksis der kan bidrage til øget 
refleksionsniveau 
 

o Brug portfolio som et samlingspunkt i KUU, lige såvel som 
individuelle beskrivelser af elevens forløb og mål 
 

o Lad dialogen blive  rammen for elevernes refleksioner 
 

o Tænk portfolio som rammen for KUU – ikke som et særskilt 
element 
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