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1.  
Portfoliometoden 

Formålet med pjecen er, at du, som studerende, 

får indsigt i, hvad portfoliometoden består af, og 

hvordan det indgår på Pædagoguddannelsen i 

Odense og Svendborg. 

Portfolio er en anden slags opgave end det, som 

vi traditionelt set forstår ved en opgave, hvor stu-

derende får stillet spørgsmål, som besvares og 

som efterfølgende evalueres i forhold til, hvorvidt 

disse er besvaret tilfredsstillende. 

Ved portfoliometoden er det den studerende, der 

selv udvælger materialet til at kunne demonstre-

re et kompetencemål. Uddannelsen evaluerer 

herefter om det udvalgte materiale i portfolioen, 

sammen med et mundtligt oplæg, demonstrerer 

kompetencemålet.

Portfolio kan med andre ord defineres, dels som 

en dokumentation af dine faglige kompetencer, 

dels som en synliggørelse af din faglige udvikling. 

Portfolioen viser din læringshistorie, og giver ud-

tryk for både dine styrker og udviklingsmulighe-

der (Taasen, Havnes & Lauvås, 2004). 

2.  
Definition af  
arbejdsportfolio

Arbejdsportfolioen er en samling af forskellige 

studieaktiviteter, der er udformet over en læn-

gere periode. Disse studieaktiviteter kan fx være 

studie- eller moduløvelser, noter fra undervisnin-

gen eller refleksioner over tilegnede kompeten-

cer, viden og færdigheder. Som studerende er det 

dit ansvar, at du har forskellige studieaktiviteter i 

arbejdsportfolioen.  

3.  
Definition af  
præsentationsportfolio

Præsentationsportfolioen danner grundlaget for 

vurderingen til prøven.

Materialet i præsentationsportfolioen tager ud-

gangspunkt i dele fra arbejdsportfolioen, som du 

udvælger. Præsentationsportfolioen skal dermed 

demonstrere, hvordan du har arbejdet med mo-

dulets kompetencemål, og hvad du har lært.

Indholdet i præsentationsportfolioen skal både 

rumme et redegørende niveau, et analyseren-

de og et vurderende/reflekterende niveau, jf. 

Bekendtgørelse om uddannelsen til professi-

onsbachelor som pædagog (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, § 18 stk. 2), der er en del 

af vurderingsgrundlaget ved alle prøver.
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SPOR 1:
Forskellige  

underviserinitierede 
studieaktiviteter

PRÆSENTATIONS- 
PORTFOLIO

ARBEJDS- 
PORTFOLIOEN:

Denne er overordnet set den 
studerendes egen private 

mappe

SPOR 2:
Studerendes eget  

arbejde. Her udvælger den 
studerende selv, hvad der 

udvælges til at lægge i  
arbejdsportfolio

PRÆSENTATIONS- 
POTFOLIOEN:

Denne repræsenterer  
læringsprocessen og inde- 
holder udvalgte elementer  

fra arbejdsportfolioen

SPOR 1 SPOR 2
ARBEJDS- 

PORTFOLIOEN 
SPOR 1 OG SPOR 2

PRØVE

Portfolio på  pædagoguddannelse

TI
D

4.  
Portfoliometoden på Pædagoguddannelsen  
i Odense og Svendborg 
Nedenstående illustration tydeliggør, hvorledes der, fra modulstart til afsluttende prøve på modulet, 

arbejdes med både arbejds- og præsentationsportfolio på pædagoguddannelsen.

Som det fremgår, er der to spor; det underviseri-

nitierede spor og den studerendes eget arbejde. 

Disse to spor kan ikke stå alene, men må derimod 

ses som et samspil, der understøtter den stude-

rendes læring og udvikling. 
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5.  
Den studerendes  
opgave 

Som studerende skal du gøre dig overvejelser 

om, hvordan du vil opbevare din arbejdsportfolio. 

Vi opfordrer til, at du anvender en digital arbejd-

sportfolio og gemmer dine arbejdsdokumenter 

på din harddisk, et usb-stik eller et sky-drev; så 

har du det samlet ét sted, hvilket giver overblik 

og det forsvinder ikke.

Som studerende er du selv ansvarlig for, hvad du 

har i din arbejdsportfolio. 

Som eksempler kan der i arbejdsportfolioen være 

moduløvelser og andre afleveringer, hvor der er 

givet feedback fra uddannelsesfaglige medar-

bejdere og/eller studerende samt meget andet 

materiale. 

Undervejs vil uddannelsesfaglige medarbejdere 

også opfordre til, at der samles nogle af studie-

aktiviteterne i din arbejdsportfolio. 

Derudover kan du også selv tilføje, hvad du finder 

relevant og interessant. 

Når du lægger noget i din arbejdsportfolio, be-

høver det ikke kun være resultatet af processer. 

Du kan også indsætte dokumentation for selve 

processen. Dette giver dig en god mulighed for 

at tale om processer, hvis du tager det med i en 

senere præsentationsportfolio.

Under udarbejdelsen af din præsentationsportfo-

lio, skal du overveje, hvordan du vil demonstrere 

kompetencemålet.

6.  
De uddannelsesfaglige 
medarbejderes opgave

De uddannelsesfaglige medarbejdere vil være 

med til at facilitere, at der kommer forskellige 

og relevante ting i din arbejdsportfolio.  
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7. Læringssynet bag 
portfoliometoden

Bag portfoliometoden ligger et konstruktivistisk 

og et sociokulturelt læringssyn. 

Det sociokulturelle læringssyn kommer til udtryk 

ved, at den studerendes viden og færdigheder 

konstrueres gennem interaktion og i en kontekst. 

Det betyder, at læring sker i praksisfællesska-

ber. Den studerende opnår en individuel viden 

og færdigheder gennem det faglige fællesskab. 

Bl.a. derfor vil deltagelse i studieaktiviteter af 

forskellige art og studietid være væsentlige for 

de studerendes læring. 

Sproget er centralt for læringsprocesserne, da 

det er et hjælpemiddel til både tænkning og pro-

blemløsning. I læringsprocessen er man i dialog 

med andre mennesker omkring et fælles emne 

(Dysthe & Engelsen, 2005, s. 48,49, 53).

Bag det konstruktivistiske læringssyn ligger for-

ståelsen af, at den lærende, her den studerende, 

skaber sin egen viden ved at konstruere en for-

ståelse på sin egen særlige måde. Den nye viden 

eller de nye færdigheder bygger videre på den 

viden, de færdigheder og de kompetencer, som 

den studerende allerede har (Taasen, Havnes & 

Lauvås, 2004, s. 106).

Begrebet metakognition er hentet fra det kon-

struktivistiske læringssyn. Med metakognition 

menes, at man som studerende skal opnå kom-

petencer til at kunne reflektere over sin egen 

tænkning, forståelse og læring. Dermed skabes 

en bevidsthed om, hvordan man lærer bedst. Et 

af målene er, at den studerende skal blive i stand 

til at evaluere sig selv. Derfor skal den studerende 

også selv være deltager i evalueringen af eget og 

andres arbejde på pædagoguddannelsen (Dyst-

he & Engelsen, 2005; Taasen, Havnes & Lauvås, 

2004).

Evaluering sker i tæt tilknytning til praksis. Prak-

sis kan være i praktikken eller som studieakti-

viteter. Samlet set skal portfoliometoden, som 

evalueringsform, vise de studerendes væsentli-

ge tænke- og læreprocesser, samt de måder at 

producere og præsentere viden og færdigheder 

på, der er særlige indenfor det pædagogiske 

område; det gælder både i undervisningen og 

i erhvervsudøvelsen (Dysthe & Engelsen, 2005).
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