
Workshop  
hur	skriver	man	en	välstrukturerad	
pedagogisk	por4ölj?	

Anders	Ahlberg	&	Roy	Andersson	
Bergen	2	Dec	2016	

Både	meritering	&	professionell	utveckling					



Dom	typiska	fallgroparna	i	por4öljskrivandet	(från	Gdigare	workshops)	

Hur	blir	min	por4ölj	sedd,	läst	och	trodd?	

Vilka	delar	består	en	pedagogisk	por4ölj	av?	

På	vilket	säN	kommer	ämnesdisciplinen	Gll	uNryck?	

Bedömningsnormer	–	den	reflekterande	prakGkern	

Pedagogiska	por4öljers	olika	funkGoner	

AN	bedöma	och	bli	bedömd	

EN	hållbart	recept	på	en	pedagogisk	por4ölj	(som	man	kan	avvika	från)	

Exempelpor4öljer	(olikheter	och	skillnader	i	format)	

Era	bedömningskriterier	

Upplägget idag 



Inträdesbiljett 

Ped behörighet att överhuvudtaget få undervisa 

Ped behörighet att kunna anställas som lektor 

kriterier 



Ribba 

Pedagogisk behörighet att kunna anställas som lektor 

kriterier 

befordranskraven 



Urvalsmekanism 

Ped behörighet att kunna anställas som lektor 

kriterier 



Belöning 

Ped behörighet att kunna anställas som lektor 

kriterier 

Antagning pedagogisk akademi 



Läs ett bedömningsutlåtande 
(handout) 

•  Hur	hade	du	upplevt	aN	få	deNa?	
•  Vad	säger	utlåtandet?	
•  Vad	är	troligen	huvudproblemen	med	
ansökan?	

	



Vad kännetecknar bedömning av 
vetenskaplig skicklighet? 

•  Kollegial	bedömning	(peer	review)	
•  Kollegialt	konstruerade	normer	för	bedömning	
•  Forskningens	artefakter	utvärderas	

–  PublikaGoner	bedöms	
–  Inte	själva	u4örandet	

•  EN	måN	av	innovaGonshöjd	
•  Referenser	Gll	vad	andra	har	gjort	
•  OWa	internaGonell	bedömning	(bench-marking)	
•  Vem	man	arbetar	med	(gruppens	kompetenser)	

	
	



Utföra 

Observera 

Förstå 

Planera 

Studenters lärande 

Perspektiv 

Informerad  
pedagogisk diskussion 

Med hänsyn 
till ramfaktorer 



The	reflec(ve	teaching	prac((oner	

Prac(ce	
teaching	

Observations 
of teaching and 

learning 

Planning 
of teaching 

Some 
theory 

knowledge 
about teaching 

and student 
learning 

Student learning 

Informed pedagogical discussions 
using some pedagogical theory 

Limiting 
aspects 

Possibilities 

Perspectives on 
teaching and student 
learning 

 

TEACHING 
SKILLS 

 

PEDAGOGICAL 
COMPETENCE 

Cf. Magin (1998) 

Olsson et al. (2010, 2012) 
Olsson & Roxå (2013) 

Going 
public 



Shulman 1986 

•  Subject discipline content knowledge 
•  Pedagogical content knowledge 
•  Curricular knowledge 

På vilka sätt ska ämnesexpertisen 
komma till uttryck?  



Tänk var och en under någon 
minut på en 
undervisningssituation som du 
upplevt principiellt viktig 
 
– Vad hände? 
– Vad var bra/problematiskt? 
– Varför då? 
– Hur vet man det? Evidens? 
– Åtgärd nästa undervisningstillfälle? 

 



Din	pedagogiska		
prakGk	

Beskrivning	och		
analys		
av	din	

din	pedagogiska		
prakGk	

Tid.. Tid.. 

Pedagogiskt CV 
 
 

Evidens 

Självreflektion 
 
 

Pedagogisk meritering, portfölj 



Din	pedagogiska		
prakGk	

Beskrivning	och		
analys		
av	din	

din	pedagogiska		
prakGk	

Tid.. Tid.. 

HUR BLI SEDD,  
LÄST OCH TRODD? 

Pedagogiskt CV 
 
 

Evidens 

Självreflektion 
 



Beskrivning	

Tid.. 

Evidens 
 

 
Representativt urval ur t. ex.:  
undervisningsmaterial,  
undervisningsplaner, 
examinationsuppgifter, instruktioner, 
feedback till studenter, sammanställda  
Utvärderingar, utlåtanden, referenspersoner 

 

HUR BLI SEDD,  
LÄST OCH TRODD? 



Självreflektion 
(portfölj) 
 

HUR BLI SEDD,  
LÄST OCH TRODD? 

Principer, filosofi, 
pedagogiska grundsyn 

Exempel ur min undervisnings- 
praktik 

Lärare 

Student Ämne 

Kontext 



Vanliga brister i  
pedagogiska 
reflexioner 

 

•  Problem 1 
– Resonerande kring lärandeperspektiv och 

pedagogiska idéer utan att detta syns 
representerat i beskrivningen av den egna 
undervisningen 

Flitig hänvisning till pedagogisk kurs – som 
inte påverkat undervisningspraktiken. 

Ingen		
framGdsvision		

”Min undervisning är framstående 
därför att jag undervisar ett viktigt 
ämne” 

Sökande glömmer bort att reflektera 
över sin handledningspraktik och roll 
som pedagogisk ledare.  

”Mismatch”	mellan	
undervisningsfilosofi	och	
undervisningsprakGk	

Osorterad, 
oprioriterad, 
överväldigande 
voluminös 
dokumentation	

Brist	på		problemaGsering:	
(ObservaGon	>	åtgärd	>	u4all	



Ett portfölj-recept som verkar  
fungera väl i alla väder 

(men som man kan avvika från) 

•  Pedagogisk reflektion/portfölj: 
–  Ett kort stycke om hur texten ska läsas, och till vad den är skriven 
–  Ett kort, nerkokt pedagogisk biografi i löptext (0,5-1 sida) 
–  Ett par-tre pedagogiska kärnprinciper som du verkligen står för  
–  Några väl valda praktik-exempel på –”- , vart och ett med: 

•  Utgångspunkt/observation/problematisering av studenters lärande av ”X” 
•  Hur du designat/utfört/ändrat undervisningen för att komma åt ”X” 
•  Vilket utfall (examination/lärandekvalitet/kursvärdering/etc) detta lett till 

–  Ett kort avsnitt om framtidsintentioner 
–  Ref-lista över ev citerad litteratur - - - >>> 



Analysera exempelportföljerna 

•  InspiraGon	Gll	era	por4öljer:	
– HiNa	minst	fem	olikheter	i	por4öljens	upplägg/
format	

– HiNa	minst	fem	likheter	i	por4öljens	upplägg/
format	

	



Citera pedagogisk litteratur? 

•  Vanliga	våndor:	
– Men	jag	har	inte	läst	någon?!	
– Är	jag	legiGm	aN	referera	Gll	liNeratur	utanför	miN	
ämne?	

– Hur	ska	jag	hiNa?	
– Finns	referenser	Gll	något	som	är	såhär	specifikt?		



Citat, exempel 

		
•  “När	vi	analyserade	kursen	såg	vi	aN	där	fanns	en	dissonans	

mellan	de	krävande	lärandemålen	i	kursplanen	och	
examinaGonsfrågorna	jämfört	med	de	relaGvt	enkla	
övningsuppgiWer	vi	Gllhandahöll,	m.a.o.	en	brist	i	
construc,ve	alignment	(Biggs	1999).”	

		
•  “Vårt	val	av	arbetssäN	inspirerades	av	hur	andra	program	

lokalt	här	på	LTH	framgångsrikt	lagt	upp	sin	case-metodik	
(projektrapport	XX	Högskolepedagogisk	introdukGonskurs,	
www.xxx.LTH.se)	utan	aN	slaviskt	följa	den	klassiska	
Harvard	Buisness	School-modellen	(se	översikt	i	PeNersson	
2005).	



Exempel 

“I	kursen	NNN123	omarbetade	vi	förra	året	
arbetssäNet	kring	räkneövningarna.	Vi	håller	inte	
längre	övningar	med	enskilda	typtal,	utan	
studenterna	ges	blandade	typtal	och	övas	på	så	säN	
inte	bara	på	lösningar	utan	också	på	aN	idenGfiera	
problem	och	uGfrån	deNa	välja	lösningsmetoder.		
	DeNa	angreppsäN	har	vid	jämförelse	av	

studentkohorter	i	medicinutbildningar	i	Kanada	
visat	sig	ge	53%	bäNre	u4all	i	utbildning	X	vid	
universitet	Y	(Hatal	et	al	2003),	och	vi	tycker	oss	nu	
eWer	två	försöksterminer	se	aN	resultatet	är..”		



Exempel 

•  “Vi	har	valt	aN	låta	studenterna	öva	1	lekGonsGmme	per	
vecka	istället	för	det	månatliga	intensivpasset	på	4	Gmmar,	
mot	bakgrund	av	undersökningar	gjorda	av	Raman	a	al	
(2010)	som	vid	prov	påvisade	eN	50%-igt	bäNre	u4all	för	
utspridda	undervisningspass”.	

	
•  ”Frågan	vi	ställde	oss	var	huruvida	vårt	

forskarutbildningsupplägg	gav	doktoranderna	en	
innovaGonsbefrämjande	miljö.	Vi	undersökte	deNa	med	en	
metod	som	normalt	inte	använts	för	akademiska	
arbetsplatser,	utan	istället	för	aN	bedöma	industriella	
arbetsplatsers	innovaGonsklimat	(cf.	Ekvall	1996).	
Undersökningen	visade	aN..	Vilket	fick	oss	aN..”	



MNs kriterier för framragende underviser 

•  Fokus	på	studentenes	læring	
•  En	klar	utvikling	over	(d	
•  En	forskende	(lnærming	
•  En	kollegial	holdning	og	praksis	
	
	
	


