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1. Vad är en europeisk språkportfolio?
En Europeisk språkportfolio (ESP) är
elevens autentiska dokumentering av
hur hans eller hennes studier i främmande språk utvecklas under flera års
tid. Den grundar sig på en Europeisk referensram för språkundervisning (ERR
2001/2003) och målsättningar i nationella läroplaner för språk. Den beskriver
eleven som människa, språkstuderande
och språkanvändare dvs. hans eller hennes inlärningserfarenheter i olika språk
samt kompetenser inom språk, studier
och kultur. I sin språkportfolio reflek-

terar eleven över och rapporterar hur
hans eller hennes färdigheter utvecklas
på lång sikt. Med hjälp av språkportfolion lär sig eleven att också själv förkovra sina språkkunskaper och bedöma
dem utgående från kriterier med hjälp
av färdighetsnivåer som presenteras i
Referensramen (skala med 6 nivåer A1,
A2; B1, B2; C1, C2). Dessa beskrivningar
av kunskapsnivåer presenteras i Språkpasset och preciseras i Checklistor för
olika kommunikationssituationer och
-uppgifter.

2.
I språkundervisningen är språkportfolion ett viktigt pedagogiskt och
rapporterande verktyg som hjälper
språkanvändaren att utveckla sina studiefärdigheter och kompetenser i främmande språk. Samtidigt stöder den
språklärarens arbete vid undervisning
och handledning genom att ge konkreta
begrepp, arbetssätt och verktyg (språkportfolions pedagogiska funktion). Med

stöd av dessa visar språkanvändarna sina kommunikativa färdigheter genom
kriteriebaserad självbedömning (språkportfolions rapporterande funktion).
Språkportfolion kan vid behov användas också vid bedömning av framsteg i
språkstudier (t.ex. hur individuella mål
uppnås, beskrivning av hur läroplanerna
genomförs).

2. Språkportfolions utvecklingsarbete i Europarådet
Redan i över 40 år har medlemsstaternas experter samarbetat i Europarådet
(Strasbourg) för att utveckla en teoretisk bas för en Europeisk referensram
(ERR 2003 ”Gemensam europeisk referensram för språk (Common European
Framework of Reference senare i texten
CEFR))”. I det här forsknings-och utvecklingsarbetet som samordnas av Europarådet har man genomgående betonat
att målsättningen är en elevcentrerad
språkundervisning som främjar elevens
autonomi. Samarbetet inleddes år 1971
i ett symposium om språkundervisning
för vuxna i Rüschlikon (nära Zürich). Under de gångna årtiondena har arbetet
betonats på olika sätt efter teoretiska
strömningar inom tillämpad språkvetenskap. I det nedanstående presenteras
sammanfattade perspektiv på detta arbete.
På 1970-talet utvecklade Europarådets experter tillsammans ett europeiskt beskrivningssystem för språkliga
innehåll som kallas för tröskelnivå (threshold level). Systemet används för att
bestämma språkanvändarens individuella kommunikationsbehov och som stöd

för läroplansarbetet i språkundervisningen (van Ek 1976). Genom att klargöra språkets kommunikativa funktion
och betydelser (Wilkins 1976) förbereddes ett nytt paradigm för kommunikativ
språkundervisning på 1980-talet. I det
framhävdes särskilt begreppet elevens
autonomi (Holec 1981; Huttunen 1986)
med tyngdpunkten på självstyrt lärande, inlärningsstrategier och självvärdering.
I och med den europeiska integrationsutvecklingen breddades perspektivet också till att inkludera handledning
i demokratiska medborgarfärdigheter
i språkundervisningen. Målsättningen
betonades starkt i det långvariga framgångsrika projektet “Language learning
for European citizenship” (1989–96). I
projektet skapades en grund för Referensramen genom att betona en socialt ansvarsfull autonomi och genom att i
undervisningen i främmande språk fostra eleverna till medlemmar i ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle
och till aktiva medborgare (Trim 1997.)
Undervisningsministrarna i medlemsstaterna godkände versionen av Refe-
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2.
rensramen (1996) på sin sammankomst i
Kristiansand i Norge år 1997. Ställningstagandet innebar stöd för att låta principerna i Referensramen ingå också i
målsättningarna för de nationella läroplanerna för främmande språk efter varje stats egna prioriteter och möjligheter.
När Referensramen började ta form
vid övergången mellan 1980 och 90-talen, uppstod behov att utveckla ett sådant pedagogiskt verktyg med vilket
man konkret skulle kunna främja Referensramens målsättningar i språkklasserna i den stora gemenskap som Europarådets medlemsstater bildar (numera
47 medlemsstater, över 800 miljoner
medborgare; (www.coe.int/)). Utgående
från detta behov uppstod förslaget om
en gemensam europeisk språkportfolio
som kunde införa Referensramens pedagogiskt bearbetade centrala principer
i språkklasserna. Begreppet europeisk
språkportfolio och en struktur i 3 delar
presenterades för första gången år 1991
vid ett symposium för medlemsstaternas delegater i Europarådet som symboliskt åter hölls i Rüschlikon. I symposiet
vidareutvecklades också Referensramens vägvisare, målsättningar, innehåll och uppgifter. (Schärer 1992; North
1992.)
Efter noggrann förberedelse dryftades Referensramen och förslaget om
den Europeiska språkportfolion intensivt vid en konferens för medlemsstaternas experter i Strasbourg år 1997,
där den godkändes officiellt (Report
1997). Efter det här finslipades begreppen och innehållet i Referensramen och
Språkportfolion ytterligare i många expertgrupper och nationella försök. Den

Europeiska Referensramen offentliggjordes år 2001 (översättning till finska CEFR
2003).
Europarådet genomförde ett två-årigt
försöksprojekt för att bearbeta språkportfolion (Pilot Project 1998-2000). I
projektet deltog 15 medlemsstater. Generellt sett fick den europeiska språkportfolion ett bra mottagande och
fungerade på ett nöjaktigt sätt i olika
nationella miljöer. De som provat på är
eniga om att språkportfolions tredelade
struktur (språkpass, språkbiografi, dossier) är nödvändig. Också gemensamma ESP-principer ansågs vara en viktig
europeisk dimension i elevernas arbete. Språkportfolions gemensamma kärna med dess centrala principer ansågs
också vara i högsta grad nödvändig för
att språkportfolion (och i synnerhet dess
språkpass) kan identifieras, godkännas
och tas i bruk över nationella gränser
(Schärer 2000). Finland deltar i det här
försöket i ett treårigt projekt som leds
av Tammerfors universitet (1998-2001;
slutrapport Kohonen & Pajukanta 2003).
På hösten år 2000 hölls en konferens
i Krakova med undervisningsministrarna för medlemsstaterna i Europarådet.
Under konferensen godkände ministrarna officiellt en resolution om språkportfolion (Resolution 2000). I resolutionen
rekommenderade de att språkportfolion
tas i bruk i stor omfattning i medlemsstaterna enligt de principer och riktlinjer som Europarådets kommitté för utbildningssektorn godkänt. Ministrarna
betonade att utbildning av och stöd för
språklärarna är en viktig förutsättning.
Den Europeiska språkportfolion
(www.coe.int/portfolio) introducera-
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des officiellt vid det första europeiska ESP-seminariet som hölls i Coimbra i
Portugal under det europeiska språkåret
(European Year of Languages) på sommaren 2001. Vid seminariet inleddes
ett omfattande ESP-fortsättningsprojekt (From Piloting to Implementation,
2001–04), under vilket man började
verkställa språkportfolion i 45 medlemsstater. Finland deltog i det här försöket
genom ett nationellt utvecklingsprojekt
för lärarutbildning och språkportfoliopedagogik (ESP-Mentor-projektet 2001-04
som Tammerfors universitet ledde) som
var ett samarbete mellan sex universitet (Kohonen 2005). Samtidigt med det
genomfördes i tre yrkeshögskolor ett utvecklingsförsök med autentisk bedömning som baserades på språkportfolion
(2002–05; Jaatinen & Lehtovaara 2005).
Det nationella samarbetet i försöksverksamheten har fortsatt i OSKU-projektet
(Opetussuunnitelma- ja kultuurihanke =
Läroplans- och kulturprojekt) som Helsingfors universitet samordnar (2006–
09; Hildén & Salo 2011).
Enligt Europarådets senaste utredning
har språkportfolion haft en stor inverkan på språkinlärning och undervisning
i många kontexter inom utbildningssektorn. Dess inverkan syns i studiemateral (bland annat som portfoliouppgifter)
och den har varit ett stöd vid innovativ
språkundervisning och när läroplaner
omarbetats. På det här viset har den
effektivt främjat en pedagogisk förändring. Dess principer uppmuntrar lärare
att fundera på sina sätt att arbeta och
kritiskt granska elevernas och de egna
traditionella rollerna genom att stöda
kollektivt aktörskap och interaktiva stu-

dier. Det här har lett till ett stort antal
reformer samt dialoger och samarbete
över läroämnesgränser i medlemsstaterna.
På det här viset verkar den europeiska språkportfolion fungera som en viktig
katalysator för pedagogiska förändringar i många nationella miljöer. Erfarenheterna i Europa har också visat att det
är skäl att anknyta språkportfolion till
innehållet i de nationella/regionala läroplanerna, allokeringen av resurser
och språklärarnas utbildning, i annat fall
åsidosätts den lätt i skolornas normala språkundervisning. (Kohonen & Pajukanta 2003; Kohonen 2005; Little 2009;
Schärer 2008.)
Språkportfolion har visat sig vara en
bra pedagogisk resurs också i den utbildning av utländska medborgare i Finland
som gäller det nya hemlandets språk
och kultur samt vid genomförande av
undervisning i hemspråket för deras familjemedlemmar. I Europarådet har fem
medlemsstater tillsammans utvecklat
en mångspråkig version av språkportfolion som lämpar sig för språkundervisning för utlänningar som bor i landet
(Eurooppalainen kielisalkku isäntämaan kielen oppimisessa, Milestone-projekti 2002 (Europeisk språkportfölj vid
inlärning av värdlandets språk, Milestone-projektet 2002, i vilket Finland var en
part; www.coe.int/t/dg4/education/elp/
elp-reg/ Source/ELP_models/37.2002_
Milestone_ELP_EN.pdf/; ackrediteringsnummer 37.2002-EN). Samtidigt stöder
det reflekterande språkportfolioarbetet
även den kulturella socialisationen och
identitetsarbetet som hör till de studerandes språkutbildning. (Little 2009). ES-
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P:s stora utbildningsmässiga potential
kommer troligtvis att växa i takt med att
antalet utlänningar som flyttar till landet ökar i många europeiska länder. Till
exempel i vårt land bodde det cirka 		
16 500 utländska medborgare år 1988
och i slutet av år 2010 hade antalet stigit
till cirka 224 300. Detta visar att behovet
snabbt har ökat i Finland under de senast gångna 25 åren.
Jämsides med huvudkvarteret i Strasbourg (Council of Europe, Language Policy Division) har språkportfolions
utvecklingsarbete samordnats också på
initiativ av Europeiska centret för moderna språk (The European Centre for
Modern Languages, ECML) som grundades i Graz år 1994. Centret har fungerat
som en viktig katalysator för reformer
genom att ordna projekt i synnerhet för
pedagogik som reformerar språkport-

folion och projekt för lärarutbildning
som stöder lärares yrkesmässiga utveckling samt seminarier som hänför sig
till dessa. På centrets webbsidor finns
gott om utbildningsmaterial som producerats under dessa och forskningsrapporter och material som stöder bildande av nätverk (t.ex. Little mm. 2007; se
http://www.ecml.at/). Likaså innehåller Europarådets webbsidor i Strasbourg
gott om bakgrundsfakta både om Referensramen och Språkportfolion, rapporter om utvecklingsarbete och pedagogiskt material som stöder lärares arbete
(http://www.coe.int/portfolio). Dessa
främjar Europarådets aktiva strävan att
öka kunskapen om Referensramen och
Språkportfolion hos lärare och personal inom utbildningssektorn samt andra
personer som är intresserade av saken.

3. Språkportfolions struktur, viktiga principer och validering
Den europeiska språkportfolion är en
helhet som bildas av tre delar som kompletterar varandra. I finländska projekt
har vi stannat för att föreslå följande
namn och rekommendationer för dessa
delar:
1. Språkpass (Language Passport), i
vilken eleven/språkanvändaren presenterar kriteriebaserade självvärderingar
av sina aktuella kunskaper i olika språk
och viktiga erfarenheter av kulturer.
Självvärderingen förenas vanligtvis med
en utvärdering mellan parter på samma
nivå (peer review) som utförs i smågrup-

per och en utvärdering som läraren gör.
Färdighetsnivåerna bedöms (vid lämpliga övergångsskeden) med hjälp av kriteriebaserade markörer i Referensramen
(CEFR 2003).
2. Språkbiografi (Language Biography), i vilken eleven/språkanvändaren reflekterar över sig själv som språkinlärare
och språkanvändare och analyserar sin
egen studieprocess, sina språkkunskaper och kulturella kompetenser samt erfarenheter av språkinlärning som är viktiga för honom/henne.
3. Dossier (eng. Dossier), i vilken
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språkanvändaren har bland annat sina officiella betyg om språkkunskaper,
bedömer sina språkstudier och visar resultaten av dessa genom autentiska arbetsprov. I det finländska försöksarbetet har Dossiern indelats i två delar som
kompletterar varandra:
A. Inlärningsmappen, i vilken eleven/
språkanvändaren samlar sina arbetsprov
på uppgifter som eleven utfört (skriftliga, inspelningar eller videoinspelningar).
Eleven bedömer viktiga drag i dessa och
hur elevens språkkunskaper har utvecklats och bifogar också kollegiala utvärderingar gjorda av andra elever samt lärarens muntliga bedömningar.
B. Rapporteringsmappen till vilken
eleven/språkanvändaren väljer prov på
uppgifter som eleven bedömt i inlärningsmappen (t.ex. som avslutning på
skolåret eller någon annan längre arbetsperiod eller skolnivå). När studierna som ingår i mappen framskrider bifogas även olika skol- och kursbetyg och
språkdiplom med vitsord.
Språkportfolions centrala målsättning och principer har förberetts i Europarådets Valideringskommitté utgående
från kommitténs rekommendationer för
det pedagogiska området (den senaste
versionen av Recommendations 2000;
Principles and Guidelines -dokumentet, Principles 2011). Handledning som
genomförs på en gemensam principnivå behövs för att språkportfolierna ska
kunna identifieras och även godkännas
som nationella (eller regionala) versioner av den Europeiska språkportfolion.
Principerna bildar språkportfolions kärna och en gemensam europeisk dimension för språkundervisningen:

1. Språkportfolion är ett verktyg som
främjar elevens flerspråkiga kompetens
(plurilingualism) och mångkulturalism
(pluriculturalism).
2. Språkportfolion är elevens egendom (property of the learner).
3. Den värdesätter elevens hela språkliga och tvärkulturella kompetens (language and intercultural competence) och
erfarenhet utan att ta hänsyn till om
den har skaffats inom ramen för en ordnad, formell utbildning eller utanför en
sådan (informellt lärande).
4. Språkportfolion är ett verktyg som
främjar elevens autonomi.
5. Den har både en pedagogisk funktion som stöder språkinlärningsprocessen och en rapporterande funktion som
dokumenterar kunskaper i olika språk.
6. Språkportfolion grundar sig på en
gemensam europeisk Referensram och
på språkliga kompetensnivåer som beskrivs detaljerat i Referensramen.
7. Den stöder elevens självvärdering
och rapportering av bedömningar som
lärare, myndigheterna inom det pedagogiska området och examensnämnderna
har gjort.
8. Språkportfolierna innehåller gemensamma faktorer som gör att de kan
identifieras och förstås överallt i Europa.
9. Den kan genomföras med olika
modeller som eleven kan använda under sin livslånga språkinlärning (från de
lägre årskurserna ända till vuxenutbildning).

Om validering av språkportfolion
Europarådet har copyright på stjärnlogon i språkportfolion (© Council of Europe). Användandet av den här logon och
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Europarådets namn i nationella språkportfolier förutsätter att språkportfolierna har godkänts i Europarådet och att
användaren förbinder sig att följa Europarådets principer och rekommendationer och arbetar kontinuerligt för att utveckla portfolien. Det här dokumentet
med principer och riktlinjer (2000, den
senaste versionen är Principles 2011)
bildar en grund för försöks- och utvecklingsarbetet med nationella språkportfolier.
På hösten år 2000 tillsatte Europarådet en Valideringskommitté (Validation
Committé) vars uppgift var att granska
och godkänna (vid behov efter korrigeringar) modeller för språkportfolier som
inkommit och som nationella eller regionala myndigheter, organisationer som
lyder under regeringar eller privata organisationer eller pedagogiska institutioner hade förberett. I förfarandet konstaterades att portfolierna följde ovan
nämnda gemensamma principer samt
regler som utarbetats för valideringen
(Principles and Guidelines 2000/2011).
Då gavs godkända portfolier en ackrediteringsnummer och efter det fick man
börja använda dem allmänt på det sätt
som ifrågavarande stat (eller organisation) förutsatt. Det här förfarandet användes ända till slutet av år 2010 då
Europarådet hade ackrediterat sammanlagt 118 språkportfolier.
Från och med början av år 2011 har
förfarandet ändrats så att den nationella (eller regionala) arbetsgrupp som har
förberett språkportfolion bedömer den

språkportfolio som den utarbetat utgående från de kriterier som Europarådet har berett och låter Europarådet
godkänna den (Principles 2011). Denna självbedömning (s.k. self-declaration-förfarande) görs på webben (ELP
Registration Form, 2011). Godkända
portfolier får en egen ackrediteringsnummer och rätten att använda Europarådets logo. De finländska portfolier
för grundläggande undervisning som
finns på denna webbsida är godkända
enligt ovan nämnda förfarande. (http://
www.coe.int/t/dg4/education/ elp/ELPREG/Default_EN.asp).
I Europarådet finns ett Språkpass
(Standard Language Passport) i standardform som planerats och validerats
för vuxna språkanvändare för att underlätta dess identifiering i olika länder. En
sammanfattning av detta Språkpass har
också bifogats som webbversion till det
Europapassdokument (Europapass) som
Europeiska unionen har utvecklat. Europasset är ett gemensamt dokument för
EU:s medborgare som fylls i elektroniskt
och som underlättar medborgarnas rörlighet inom EU:s område. I Europasset
ingår också en meritförteckning (CV)
och bakgrundsinformation om avlagda
yrkesexamen. Till Europasset hör också
en del där Språkpassets ägare rapporterar sitt kunnande i alla språk som han
eller hon kan med hjälp av färdighetsnivåer i enlighet med Referensramen
(2001/2003) (se http://europass.cedefop.europa. eu/fi/home/).

4.
4. Hur stöder Språkportfolion läroplaner för grundläggande utbildning?
I de gällande grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (LP 2004) ställer man upp allmänna
och läroämnesspecifika mål för undervisningen. Dessa följer skolans två uppgifter dvs. fostran och undervisning. Det
allmänna fostrande målet är att skapa en kulturidentitet i jämställdhetens
och pluralismens anda. Till kulturidentitet räknas språklig och kulturell identitet samt stärkt självförtroende. Språk
och kultur är oskiljaktiga och därför har
huvudmålet för skolfostran en nära anknytning till just språkundervisningen.
Tre målområden har ställts upp som mål
för språkundervisningen: språkfärdigheter och kommunikativa färdigheter samt
inlärningsstrategier (LP 2004).

högsta nivån C2 men profilerna för alla
6 nivåer har presenterats i språkpasset.
I fråga om kulturell kompetens och
inlärningsstrategier har god kompetens
beskrivits i LP 2004 på en mycket allmännare nivå. I övrigt passar dessa inte heller in i den kvantitativa skalan på
samma sätt som språkkunskapen med
sina olika delområden. De reflekterande
uppgifterna som ingår i språkportfolion
(språkbiografin) lämpar sig emellertid
också för att utveckla en kulturell och
strategisk kompetens och för att styrka
dessa kvalitativt och följa upp dem. I det
nedanstående presenteras vardagliga
exempel på hur målen i läroplanen kan
konkretiseras i språkportfolioarbetet.
I uppsättningen av mål i språkämnen
uppfattas kulturen som kulturella kom4.1. Språkfärdigheter och kompetenser i vilka ingår baskunskaper om
munikativa färdigheter, kulturella
det egna och det främmande kulturomkompetenser och inlärningsstrate- rådet och språkfärdigheter och uppförande enligt normerna för dessa. Avsikgier: självvärdering
En efter finländska förhållanden anpas- ten är också att jämföra kulturell praxis
sad mera detaljerad version (10-gradig) och naturliga, aktiva handlingar mellan
personer som representerar olika kulav den 6-gradiga nivåskalan för språkkunskaper i den Europeiska referensra- turer. Kulturidentiteten och den därtill
men (2003) har tagits som kriterium för hörande interkulturella kommunikatibedömningen av språkfärdigheterna i LP va kompetensen utvecklas på lång sikt
som livslångt lärande hos människan.
2004. I den Europeiska språkportfolion
följer man emellertid samma 6-gradiga På grund av det här blir man aldrig ”fullskala som i de övriga medlemsstaterna. ärd” men redan en allmänt utvidgad och
Skalan motsvarar Europarådets gemen- strukturerad identitet är värdefulla mål
i sig. Dessas betydelse kommer ytterlisamma Referensram. Detta möjliggör
gare att framhävas när en global världsdess användning även internationellt. I
checklistorna för den grundläggande ut- bild har etablerat sig genom ekonomins
bildningen har vi emellertid strukit den och kommunikationens strukturer till en
bestående del av den västerländska livs-
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formen.
LP:s 2004 principer om autonomin,
autenticiteten och dialogen i språkstudierna stödjer tanken på livslångt lärande
och kontinuerlig utveckling som människa. Språkportfolioarbetet stödjer alla
dessa mål genom att klart främja elevens reflekterande och interagerande utveckling som människa och medlem i
olika gemenskaper. Autonomi betyder
människans förmåga att göra självständiga val och fatta egna beslut samt att
ta ansvar för dessa. Till autonomi hör
också språkanvändarens förmåga att
planera sina studier, verkställa sina planer och skaffa och utnyttja den respons
som han eller hon får och genom detta
förvärva sig färdigheter också i självvärdering. Alla dessa ovan nämnda saker
är nödvändiga delar i livslångt lärande.
Autenticitet betyder både att språkinlärnings-situationerna motsvarar språkanvändningen utanför skolan och att studierna upplevs vara ändamålsenliga och
relevanta. Dialog syftar på att dela erfarenheter och skapa gemensamma betydelser: inlärning sker alltid i växelverkan mellan miljön och mänskorna som
verkar i den.
I bästa falla är alla studieuppgifter i
skolan och alla hemuppgifter sådana att
eleven kan lägga till egna erfarenheter
eller eget innehåll. Det här gäller också
grammatik och strukturövningar: former
som eleven övar på kan användas i egna betydelsesammanhang muntligt eller
skriftlig. Läraren kan till exempel ge en
hemuppgift om dramatisering, som ska
innehålla 5-10 uppmaningar med givna
verb. När eleverna själva väljer uppgiftens tema och annan terminologi, pla-

nerar och sparar sitt resultat på ett sätt
som de själva väljer förverkligas både
den första delen av autonomin och en
autentisk inlärning. Om till exempel en
video som eleven gjort tillsammans med
en kompis sedan laddas upp på undervisningsgruppens gemensamma nätplattform för att andra ska kunna se och
kommentera den lär eleverna sig att både ge och få respons och att arbeta tillsammans.
När eleverna tar lärdom av kamraternas tips och nästa gång förbättrar sina
prestationer till exempel genom att tala tydligare eller mera uttrycksfullt eller genom att titta in i kameran har man
lyckats genomföra också peer review
och självvärdering. Slutligen funderar
eleverna tillsammans på orsakerna till
att uppgiften valdes, observationer om
hur dramatiseringen genomfördes och
iakttagelser om slutresultatet och efteråt skriver eleverna kort om detta i en
egen reflekterande bedömning (”varudeklaration”) som sparas tillsammans
med videosnutten. På det här viset har
eleverna arbetat autonomt när de gjorde sin egen uppgift.
Med hjälp av rätt enkla åtgärder kan
eleverna studera möten med sådant
som kulturellt sett är annorlunda och
att möta andra människor. Eleverna kan
parvis eller i grupper planera och genomföra till exempel ett projekt som
främjar interkulturell kommunikation
som med hjälp av läraren kan innehålla
prov på språkfärdighetens alla delområden. Då bifogas till exempel följande
prestationer med kommentarer och reflektioner till portfolion: eleven tittar på
en film på målspråket som handlar om
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elevens egen hobby eller eget intresse
och kommenterar den (efter egen språkkunskap, i mån av möjlighet på målspråket) varvid eleven samtidigt skriver om
ifrågavarande tema.
Skrivuppgiften kan också bestå av ett
sammandrag av en chatt på målspråket
om ett intresse. Dessutom kan eleverna
läsa en text på målspråket om ett annat
hobbytema och göra en muntlig eller
skriftlig framställning som sparas eller
presenteras i smågrupper. Man kan också komma överens om att alla arbetspar
genomför en muntlig gallup eller intervju på målspråket med ett intresse som
tema. Målgruppen kunde vara till exempel utlänningar som bor på orten eller
som besöker orten eller personer som
eleven träffar under en utlandsresa.
Från sina egna resor kan eleven också i
sin inlärningsportfolio spara korta betjäningssituationer som eleven har klarat av på målspråket till exempel på ett
kafé, i en affär eller på en station. Sina
intryck kan eleven reflektera över skriftligt (också genom att använda målspråket) i sin språkbiografi.
De traditionella målen för språkkunskapen har beskrivits i en nivåskala i de
nuvarande läroplansgrunderna. De ingående beskrivningarna i denna skala har
förkortats till korta, konkreta Jag kan
göra / Jag behöver hjälp med – meningar i Checklistorna. Dessa meningar är
kortare än i nivåskalan och därför förstår eleverna dem lättare. I bedömningen i varje mening ingår också elevens
egen värdering av hur språkkunskapen
utvecklas från stödd inlärning till me-

ra självständig språkkunskap. För detta värderar eleven hur hans eller hennes
självständiga kunnande utvecklas i varje
punkt alltid som en process med tre nivåer: * = jag behöver mycket hjälp/, **
= jag behöver lite hjälp/, ***= jag kan
själv.
I Checklistans anvisningar instrueras
eleven att alltid anteckna också datum
när eleven värderar att hans eller hennes kunskaper har utvecklats till följande mera självständig språkanvändningsnivå (t.ex. i del 1 ”tre stjärnor uppnådda
03/11/2011). I checklistorna kryssar
eleven för alla de punkter som eleven
på basis av prov som han eller hon dokumenterat i sin dossier anser sig klara
av och antecknar datum. Samma Checklistor kan användas flera gånger efter
varandra när eleven upprepade gånger
med hjälp av kriteriemeningarna värderar hur hans eller hennes kunskaper
har utvecklats. Så småningom lär eleven sig att självständigt bedöma hur han
eller hon klarar av uppgifterna i olika
kriterieområden (genom att sträva efter att komma till ”Kan själv” kolumnen
med tre stjärnor). Samtidigt lär sig eleven (efter ett antal år) att förstå hurudan
kommunikativ kunskap som förutsätts
för varje färdighetsnivå även som korta kriteriebeskrivningar i självbedömningstabellen i den Europeiska referensramen (2003) som presenteras i elevens
Språkpass. Självbedömningen grundar
sig på dessa kriteriebeskrivningar men
eleven får stöd för detta i sina Checklistor.
Arbetsgruppen har tagit med fär-
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dighetsnivåerna A1-C1 i Cheklistorna
för den grundläggande undervisningen samt skrivit dem på finska, svenska,
engelska, franska, tyska och ryska. Färdighetsnivåerna uppmuntrar eleverna
att värdera sina färdigheter på det målspråk som de studerar varvid de får ändamålsenlig övning i autentisk kommu-

nikation på målspråket.
Efter ovan beskrivna exempelprojekt
skulle anteckningar göras antagligen åtminstone i följande punkter där eleven
själv bedömer hur mycket han eller hon
ännu behöver hjälp med dem eller om
han eller hon redan behärskar ifrågavarande sak helt själv.

Hörförståelse (Färdighetsnivå A2)
*
**
***

= jag behöver mycket hjälp
= jag behöver lite hjälp
= jag kan själv

1. Jag förstår ord och uttryck som gäller saker som är viktiga för mig såsom familjen, fritiden, resor, studier, hälsa...
2. Jag förstår enkelt vardagspråk som riktas till mig förutsatt att det talas långsamt
och klart och upprepas vid behov...
3. Jag förstår huvudinnehållet i korta, enkla och klara meddelanden och utrop (till
exempel på järnvägsstationen, på flygfältet)...
4. Jag förstår viktiga saker när människor talar om ämnen som intresserar mig…
5. Jag förstår vad som är viktigt i inspelat, långsamt och klart tal vars innehåll är
bekant och alldagligt för mig...
6. Jag känner igen viktiga händelser i videospel, TV-Rapporter och filmer när bilden
stöder den muntliga redogörelsen...
7. Jag förstår normala dialoger (t.ex. i butiken, posten, på resebyrån)…

★★★
★★★
★★★
★★★
★★★
★★★
★★★

Läsförståelse (Färdighetsnivå A2)
1.Jag förstår huvudinnehållet i nyheter eller tidningsartiklar om de är klara och
innehåller namn och tal...
2. Jag förstår enkla personliga brev...
3. Jag förstår information som är viktig för mig i korta texter (t.ex. reklam, intressebroschyrer och webbsidor)...
4. Jag hittar enskild information som jag behöver från en handbok, instruktionshäfte eller en internetsida...
5. Jag förstår korta anvisningar om en sak som jag känner till så att jag kan följa
dem (t.ex. resande, recept)...
6. Med hjälp av en ordbok förstår jag även detaljer i en text som innehåller några
stycken...
				

★★★
★★★
★★★
★★★
★★★
★★★
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Muntlig interaktion (Färdighetsnivå A2)
1. Jag kan göra inköp, säga vad jag söker och fråga pris…
2. Jag kan använda kollektivtrafik och skaffa information om dess tidtabeller...
3. Jag kan beställa något att äta och dricka...
4. Jag kan med enkla ord uttrycka min åsikt (t.ex. om musik jag hört, en bok jag
läst)...
5. Jag kan sköta enkla ärenden i affärer, posten och banken...
6. Jag kan fråga efter vägen och visa vägen med hjälp av en karta...
7. Jag kan begära information om resor...
8. Jag kan fråga vad en person gör i sitt arbete och på sin fritid och själv svara på likadana frågor...

★★★
★★★
★★★
★★★
★★★
★★★
★★★
★★★

Muntlig produktion (Färdighetsnivå A2)
1. Jag kan med enkla medel beskriva mina intressen och berätta om saker som
intresserar mig…
2. Jag kan berätta vad som har hänt eller vad jag har upplevt (t.ex. under ett
veckoslut eller på semestern)...
3. Jag kan berätta vad jag tycker om och vad jag inte tycker om...
4. Jag klarar själv av okomplicerade sociala möten och servicesituationer...

★★★
★★★
★★★
★★★

Skriftlig färdighet (Färdighetsnivå A2)
1. Jag kan skriva om mig själv (t.ex. familj, skola, intressen)…
2. Jag kan skriva korta texter om saker som jag gärna gör eller som jag är intresserad av...
3. Jag kan skriva korta dialoger

★★★
★★★
★★★
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Som vi konstaterade ovan har inlärningsmålen i LP 2004 indelats i språkliga och kulturella kompetensmål och mål
för inlärningsstrategier. I språkportfolions uppgiftsexempel flätas dessa målområden ihop på samma sätt som i det
verkliga livet. I samband med uppgiften med ovan beskrivna konstateranden
lär sig eleverna att använda imperativ
(språkkunskap: konstruktioner) och ytterligare på vilket sätt det är lämpligt att
uppmana någon att göra något på målspråket (språkkunskap: sociolingvistisk
kompetens, kommunikationsstrategier,
kulturella kompetenser, Till inlärningsstrategierna hör att planera arbetet
(med vem, hur, när och var utförs inspelningen), genomföra uppgiften på
ett ansvarsfullt sätt (vara på plats enligt
överenskommelse och lära sig den egna
andelen av uppgiften) samt självbedömning och peer review (se och kommentera egna och överenskomna inspelningar av andra och ge saklig, konstruktiv
respons på dessa).
Figur 1 åskådliggör portfolioprocessen
där målen som nämns i läroplansgrunderna och praktiska studier förenas.
Traditionellt har eleverna fått uppgifter
som styrs utifrån och alltid tycker inte eleverna om dem – delvis därför att
handlingen inte motsvarar elevens upplevelsevärld. När eleverna i stället för
mekaniska grammatikuppgifter ges möj-

ligheter att självständigt göra produkter
och rätten att få sin egen röst hörd på
ett främmande språk, ska också dessa
uppgifter utföras på lika stort allvar som
traditionella övningsuppgifter. Eleverna tar nog portfolioarbetena på allvar
om läraren ger dem tillräckligt utrymme
att arbeta och inte belastar sig själv och
eleverna för mycket genom att ge dem
portfolioarbeten som tillägg till de traditionella uppgifterna. Både elever och
lärare måste våga lämna det gamla för
att det ska vara möjligt att lägga nya arbetsformer till arbetsmängden i läroplanerna.
Skolgång handlar inte bara om att förbereda sig för det kommande livet (”då
när”); det är det vardagliga livet för tiotusentals lärare och elever, upplevelser
och möten i den här tiden och nu (”nu
när”) inte i den förgångna tiden och inte
heller i den kommande tiden. Portfolioarbete är inget extra pysslande vid sidan
om det ”riktiga arbetet”. Det är grundläggande arbete som eleven utför för att
lära sig och utgående från det ska elevens inlärningsresultat också bedömas.
Om läraren vågar tänka på det här viset
– och också arbetar enligt det – har både läraren och hans eller hennes elever
överskridit en hög tröskel av fördomar
för att integrera portfolioarbetet i normalt vardagsarbete.
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mål (LP 2004 + elevens egna preciserade)
utveckling av kultur-identiteten
språkkunskap
strategier

responsdiskussion med
kamrater och/eller lärare om
portfolions innehåll vid slutet
av kursen
• Ställa upp nya egna mål

komplettera tillämpliga
delar av jag kan görauttalandena

uppgifter:
• se på film och berätta om den
• delta i en chatt och sammandrag
• pardiskussion/intervju/vardaglig situation, inspelning och kommentering
• bedömningar om egna och överenskomna arbeten av andra elever
• beskrivning av och reflekteringar om kulturella erfarenheter
föra prestationer och deras
”arbetsbeskrivning” till
portfolion

Figur 1. Integreringen av portfolioarbetet i det normala språkundervisningsarbetet

4.2. Från kulturell kompetens till
mötets pedagogik

osv. återkommer ofta i forskningslitteratur inom branschen, i skolors läroplaner
och under vardagliga samtal (Bredella &
Den europeiska språkportfolion stöder
Delanoy 1999). I det nedanstående komockså en vidareutveckling av ovan unmer vi att fundera på dessa begrepp.
dersökta språkfärdigheter och kulturella
Språket och kulturen är sammanflätakompetenser till att reflektera över hur
de. Kulturens särdrag syns i språket och
olika människorna är och att möta dem
i språkligt beteende (Kaikkonen 2004).
på ett öppet sätt. Reflektionerna uppPå grund av det här är undervisningen
muntrar eleven till aktivt interkulturellt
i ett främmande språk och inlärningen
aktörskap. För det här har man i språkverksamheter inom vilka det hela tiden
biografin föreslagit uppgifter med hjälp
finns en växelverkan mellan språket och
av vilka läraren vägleder eleverna till inkulturen, det som är främmande och det
terkulturellt möte. Den ger också masom är eget. Det här borde man sträva
terial till praktisk reflektiv verksamhet
efter ända från nybörjarundervisningen.
med eleverna. Allmänt talar man också
Eftersom avsikten i språkfostran i vår tid
om interkulturell fostran vilket lämpar
är att beakta den studerandes bakgrund
sig utmärkt för de pedagogiska målen i
- modersmålet och den egna kulturen
undervisning i främmande språk. Inter- när språk studeras, bör man tala om
kulturell fostran till kulturell mångfald,
interkulturella språkstudier. Under stufostran till internationalism, tolerans,
dierna finns det hela tiden ett inbördes
empati och till att förstå främlingskap
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samband och en växelverkan mellan det
egna språket och det främmande språket.
Många faktorer påverkar interkulturell inlärning. Vetskapen om ett främmande beteende och en främmande
kultur är viktiga byggmaterial. Undervisning och studier som inriktas på kulturell mångfald i det främmande språket
främjar interkulturell inlärning. Man bör
emellertid inte avgränsa studierna eller
undervisningen snävt endast till kunskapsmässig informationspedagogik.
Detta betyder att också ny information
om kulturen bearbetas genom jämförelse i samband med språkundervisningen
i den egna kulturen. Inom språkfostran
försöker man komma ännu längre: att
möta det som är annorlunda och främmande. Det här betyder att läraren i
undervisningen i ett främmande språk
skapar och möjliggör situationer och
studiematerial som upplevs som äkta,
alltså autentiska situationer i språkundervisningen. (Kaikkonen 2002).
Interkulturell kunskap är inte tydligt definierbar. På grund av sin karaktär
och förenad med utanförskap och främlingskap uppstår den alltid under interaktion och diskussion. Alla människor
har en utgångspunkt i den egna kulturen och denna påverkar studierna i det
främmande språket och kulturen. Därför innebär studier i främmande språk
samtidigt också en process i den egna
kulturella identiteten. I och med studierna växer eleven så småningom över de
gränser och begränsningar som det egna modersmålet och den egna kulturen
ställer. För att främja interkulturell inlärning är det nödvändigt att parallellt med

informationspedagogik inrikta sig på
mötandets pedagogik (Kaikkonen 2012).
I mötandets pedagogik inriktar man
sig på att lyfta fram deltagarnas personliga erfarenheter och berättelser och på
att låta deltagarna lära sig saker om sig
själva, sina egna inställningar, sitt eget
sätt att förhålla sig, sina egenskaper och
sitt eget kulturella beteende. Situationer
där eleverna möts och medvetet observerar och reflekterar över situationerna
ger möjligheter till detta. På det här viset utvecklar språkanvändaren gradvis
en interkulturell handlingskompetens
där förmågan att tåla flertydighet är en
viktig del.
Människan kan få både direkta och
indirekta erfarenheter av främmande språk och kulturer. I princip möjliggör ett möte alltid en direkt erfarenhet.
Skolorna har börjat ordna flera situationer där elever möts i form av bland
annat elevutbyte, möten med vänskola och klassresor. Många vänskola- och
elevbytesorganisationer har gjort strukturer och möjligheter till interkulturella möten tillgängliga för skolklasser och
familjer. Utöver detta erbjuder vardagen i skolan och elevernas kamratförhållanden i sig själv redan rikligt med möjligheter att möta många slags olikheter
och utanförskap bara man i skolans
språkfostran lär sig att använda dessa
på ett målinriktat sätt.
Skolan kan stöda bemötandet av utanförskap genom att i klasserna målmedvetet beakta den flerspråkighet och
kulturella mångfald som redan finns där.
Läraren kan också bjuda in en person till
sin klass som talar det språk som man
studerar som sitt modersmål eller per-
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soner som talar språket flytande som
främmande språk. Sådana finns ju överallt i vårt land och också i många familjers bekantskapskrets. På det här viset
blir mötet med det som är främmande
på ett naturligt sätt en del av de vardagliga studierna i skolan. En sådan här
verksamhet uppmuntrar samtidigt eleven till att börja använda också sina andra erfarenheter av möten med utanförskap utanför skolan. Läraren har liksom
gett eleven tillstånd och uppmuntran till
detta.
Studier i skolan och lärandet utanför
skolan stöder på det här viset varandra.
Inom de informationsnät som hela tiden
växer och utvecklas samt inom virtuell
kommunikation finns det en enorm potential för möten. Möten genom sociala medier skapar hela tiden möjligheter
för autentiska interkulturella möten och
lärande för allt flera skolor, familjer och
för elever. Fostran i skolan handlar det
om hur man där kan styra, organisera
och pedagogiskt utnyttja denna potential.
I bästa fall är ett interkulturellt möte
en dialog och en äkta växelverkan mellan deltagarna. Ett möte i dialog stöder interkulturell inlärning via en autentisk erfarenhet. I en dialog kommer
människor med olika bakgrund till ett
slags mellanrum där deras kunskap, förståelse och uppfattning om världen blir
det gemensamma samtalsämnet. I det
här läget kan de mötande människorna
frigöra sig från sitt eget perspektiv, öppna sig för möjligheten att byta perspektiv och förstå den andra parten bättre
(Waldenfels 2000; Kaikkonen 2005).
Erfarenheten gör det möjligt för del-

tagaren att lära sig på ett betydelsefullt
och djupgående sätt. Det är ändå inte
en självklar sak att erfarenheten automatiskt leder interkulturellt lärande.
Bevis finns på att till exempel en ensidig behandling av kulturella stereotyper
endast leder till att dessa stereotyper
stärks. På samma sätt kan besök eller
studieresor utomlands till och med stärka tidigare inskränkta uppfattningar om
beteende i den främmande kulturen.
Huruvida uppfattningarna är riktiga eller
ogrundade bekräftas inte. För att erfarenheten ska kunna leda till betydande
inlärning måste eleven reflektera över
den både själv och i kamratgrupper. Ett
reflekterande arbetssätt ger material för
att kunna analysera erfarenheten i en
synlig eller transparent språklig form. På
så vis kan läraren låta eleverna diskutera och reflektera över beteendet eller
verksamheten på ett mångsidigt sätt.
Dessa diskussioner utvecklar elevernas
förståelse för kulturella olikheter.
Förenat med ett möte i dialog belyser reflekterandet människors olika
bakomliggande antaganden, synvinklar och erfarenheter. I en dialogsituation
förverkligas konkret den etymologiska
grundbetydelsen av begreppet reflektera dvs. återspegling: erfarenheten återspeglas mot en annan persons erfarenheter och reflekteras sedan tillbaka på
reflekterarens sätt att tänka. Språkbiografin i språkportfolion (och i den i synnerhet delen om interkulturellt möte)
ger utrymme för elevens självständiga reflektering och reflektering tillsammans med övriga elever. Läraren stöder
eleverna när dessa reflekterar över sina
erfarenheter genom att leda dem till att
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arbeta interaktivt i grupper med likställda.
Michael Byram (2009) har framlagt en
mycket praktisk väg för interkulturellt
arbete. Läraren kan antingen helt eller delvis förverkliga den här vägen som
en övning för att beskriva och reflektera över ett interkulturellt möte. Det vore
önskvärt att såvitt möjligt utföra den här
övningen i smågrupper genom att använda det främmande språk som eleverna studerar och först avancera i liten
skala och långsamt efter behov. Senare
kan eleverna använda det främmande
språket mera i takt med att deras färdigheter ökar. På det här viset får eleverna tillfällen att använda målspråket
på ett vettigt sätt när de beskriver sina
egna erfarenheter. Byram föreslår följande pedagogiska steg och anvisningar
när eleverna reflekterar över sina möten
med utlänningar till exempel på en semesterresa eller till exempel i Finland.
1. Beskriv vad som hände under mötet. Ge mötet ett namn som beskriver
det. Berätta sedan vad som hände när
du träffade den ifrågavarande personen
eller personerna. När och hur skedde
mötet? Vad gjorde du på den plats där
mötet skedde? Vad handlade situationen om?
2. Berätta sedan vem eller vilka du
träffade. Berätta vad personen eller personerna hette, om du vet det. Vad var
den första saken som du lade märke till
hos dem? Hur såg de ut? Hurudana kläder hade de? Var de kvinnor eller män?
Var de äldre eller yngre än du? Var de av
olika nationalitet, hörde de till olika religioner eller kom de från någon annan
trakt än du? Är det något annat som du

tycker skulle vara viktigt att berätta om
dem?
3. Beskriv hur du kände dig och vad
du tänkte vid det tillfället. Tyckte du till
exempel att du la märket till något som
var konstigt eller främmande? Bytte du
till exempel samtalsämne om du tyckte
att situationen var pinsam eller om hade
någon annan liknande känsla? Sa du till
om du tyckte att något var konstigt?
4. Föreställ dig sedan i någon annans
ställe. Hur tror du att denna person skulle ha känt sig i den situationen? Skulle
han eller hon ha varit glad, lycklig, sorgsen, besvärad eller vad skulle han eller
hon ha känt? Vad visar vad de kände?
Vad tror du att de tänkte i den situationen? Hur tror du att de tyckte att det
kändes (t.ex. konstigt, intressant eller
något helt annat)?
5. Tänk på likheter och olikheter i ditt
eget sätt att handla, tänka och känna
jämfört med hur människor som du träffar handlar, tänker och känner. Märkte du i den stunden likheter och om du
gjorde det vilka var de? Märkte du i den
stunden olikheter och om du gjorde det,
vilka var de?
6. När du tänker på ditt möte efter att
du har diskuterat med andra människor,
kommer du ihåg hur du handlade när du
talade med dem?
Läraren kan stöda elevernas reflexioner till exempel med hjälp av följande exempel. När den här handledningen
genomförs på målspråket lär sig eleverna också nödvändiga språkliga uttryck
och ordförråd.
– Jag talade mitt modersmål med de
andra och märkte att jag måste hjälpa
dem för att de skulle förstå mig.
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– Jag talade det främmande språket och jag måste tänka ut hur jag skulle uttrycka mitt ärende för att de andra
skulle förstå mig bättre: jag förenklade /
förklarade genom att använda gester /
förklarade ordet som jag använde.
– Jag fäste min uppmärksamhet på
hur de talade: till exempel att de förenklade, att de använde gester, att de talade långsammare.
Berätta också om du redan hade tidigare erfarenheter som hjälpte dig att
tala / kommunicera bättre? Visste du
hur människorna talar/kommunicerar
och handlar tillsammans? Visste du att
människor tänker och handlar på olika sätt därför att de har lärt sitt sätt att
tänka och handla redan som barn?
7. Hur gick du vidare i mötessituationen? Framkom det saker som fick dig att
fundera och försökte du komma till klarhet om dem? Om du gjorde det, hur gick
du till väga? Försökte du till exempel få
klarhet i det genom att fråga om saken
genast på ort och ställe, genom att läsa
om saken senare, genom söka på internet eller genom att fråga någon? Var det
någon sak som sysselsatte dina tankar
efteråt?
8. När du vill förstå saken bättre
kan du använda jämförelse som hjälp.
Människor jämför ofta saker hos olika
människogrupper och kulturer som är likadana som i deras egen värld. Gjorde
du själv så här? Hjälpte det dig att förstå
vad som hände?
9. Fundera på vad mötet gav dig. När
du drar slutsatser om det som har hänt
och dina erfarenheter, vad kan du säga? Gillade du mötessituationen? Om du
gjorde det, vilka faktorer berodde det

på? Om du inte gillade den, vad berodde det på? Fanns det något i situationen
som du hade svårt att acceptera? Vad
var det i så fall?
Tänk dig sedan att du skulle berätta
för någon annan vad du nu vet utgående från dina erfarenheter. Personen kan
vara till exempel din bror, syster eller
vän. Vad tror du, skulle de ha samma
åsikt om saken som du? Kunde de tycka
att samma saker skulle vara bra eller inte kunna godkänna dem av samma orsaker som du? Fundera också på varför
människor som du känner bra och som
hör till samma grupp eller grupper som
du (samma familj, samma religion, samma land, samma hembygd osv.) kan tänka och handla på samma sätt som du.
Avsluta med att tänka på och skriva upp
hur erfarenheterna av mötet eventuellt
påverkade dig.
Läraren har en nyckelposition när han
eller hon leder barnen och ungdomarna
till interkulturella möten. Interkulturell
inlärning förutsätter att flera erfarenhetsbaserade processer inleds och bearbetas. Dessa processer är inte enbart
kognitiva utan också affektiva saker som
berör känslorna. Här kan social verksamhet och inlärning vara mycket starkt
närvarande. Processerna inriktas heller
inte enbart på inlärning av ett främmande språk. Det handlar lika mycket om att
lära sig kommunikation utanför språket
som riktar sig mot det egna språket och
kulturen, ofta också mot att lära sig om
andra och om sig själv. I dessa processer finns alltså också lärande som gäller
den egna inlärningen (metakognitiv inlärning) vilket också är bra att styra efter
behov och när tillfälle ges (Kaikkonen
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2004).
Det ovan presenterade erbjuder läraren nya möjligheter när det gäller fostran. Här handlar det i stora drag om att
utveckla processerna för elevernas socialisation som en medveten verksamhet.
För eleven innebär det här en allt bredare socialisation som leder till att individen växer mot interkulturellt aktörskap.
Eleven lär sig att leva i en internationell
och mångkulturell värld av möten där
flerspråkighet, att använda flera språk
och förstå olika kulturer hör till vardagen.

na själva gör och funderar på saker, dvs.
situationer i vilka samarbetet och den
öppenhet som krävs i det interkulturella
lärandet blir en naturlig del av studierna.
I OSKU-projektets nationella läroplans- och kulturprojekt (2006-2009) förverkligade vi hela tiden ett sådant här
sätt att arbeta med eleverna i de klasser
som deltog i projektet (Jaatinen, Dalmo,
Grahn-Saarinen & Regan 2011). Allwright
(2003; 2005) och Gieve och Miller (2006)
talar om begreppet exploratory practice, med vilket de hänvisar till arbete med
samma innehåll (upptäktsfärdsliknande)
i språkklasserna. Viktigt är att man avan4.3. Mötets pedagogik i språkunder- cerar tillsammans genom att arbeta på
ett undersökande sätt och att öppenhevisningen i grundskolan
ten är utmärkande för arbetet och dess
I inledningsdelen för språkundervisning i
mål. Språkportfolioarbetet och exploraLP 2004 sägs bland annat följande: ”Untory practice betonar vikten av lärarens
dervisningens uppgift är att vänja elevoch elevens reflektioner, att man plaen att använda sin språkkunskap och
nerar och ställer upp personliga mål för
att fostra honom eller henne till att föreleven samt att målspråket används i så
stå och värdesätta även livsstilen i anautentiska situationer som möjligt. Vidadra kulturer. ... Ett främmande språk som
re betonar man arbete i smågrupper och
läroämne är ett färdighets- och kultursamarbete, utvärderingssamtal mellan
ämne.” ...”I takt med att eleverna studelärare och elev, självvärdering och peer
rar A-språk börjar också en interkulturell
review samt att språk- och studiefärdigfunktionsförmåga utvecklas hos dem.”
heter och levnadskunskaperna utvecklas
(LP 2004).
i språkklasserna.
I bästa fall innebär undervisning i kulDen sociala begåvningen och en bra
turfärdigheter att läraren skapar trygga
gemenskap finslipas i samverkan mellan
situationer där barnen eller ungdomarna
jagupplevelsen och identiteten som utfås att arbeta, reflektera och diskutera på
vecklats i gemenskaper och mänskliga reett konstruktivt sätt med varandra. Det
lationer. En viktig utgångspunkt i projekt
här kallar vi på Pauli Kaikkonens vis för
var att lära oss att mera än tidigare stöda
mötets pedagogik. Alla gemensamma,
utvecklingen av varje elevs identitet. Vi
normala vardagliga aktiviteter och situasträvar efter det här framför allt med såtioner i skolan ser vi som en möjlighet att
dana uppgifter i portfolioarbetet som gör
studera mötande. Språkportfolioarbetet
det möjligt att lyfta fram elevens egen
(Kohonen 2005) ger möjlighet att planera
historia, egna berättelser. Med identitet
och förverkliga situationer, i vilka elever-
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avser vi i det här sammanhanget individens uppfattning om vem han eller hon
är, vilken i sin tur är bunden till individen i tid, plats och livssituation. Enligt
Kaikkonen (2004) bildas och utvecklas
självuppfattningen i förhållandet till andra människor och de grupper till vilka
var och en av oss hör eller som vi inte
ingår i. Närstående människor, samhället, gemenskaper och övriga människor
inverkar på hur identiteten utvecklas.
För ett barn är de närmaste och i synnerhet den egna familjen mycket viktiga
(Kaikkonen 2004).
Skolan formar barnets jag och identitet under en mycket lång period, i
grundskolan i sammanlagt nio år. Den
fostrande och långsiktiga handledningen i denna växelverkan framhävs i lärarens yrkesskicklighet och i en gemensam
utveckling av hela skolans verksamhetskultur och ledning på ett sätt som stöder den. I läroplans- och kulturprojektet
strävar vi medvetet efter att finna byggmaterial för ett arbete som utvecklar
identiteten. Här är portfolioarbetet till
stor hjälp. Vi beskriver också en portfoliouppgift där eleverna har möjlighet att
berätta sin egen historia, låta andra få
se den samt höra och se de övriga elevernas olika slags historier. (Ks. Jaatinen
m.fl. 2011.) Vi förstår att ett sådant här
arbetssätt utvecklar varje barns autobiografiska identitet, förståelse för olikheter och ökar toleransen.
Frågan om jaget och identiteten i
de lägre årskurserna i grundskolans
språkundervisning är på så sätt intressant att den till stor del överensstämmer
med innehållet och de språkliga målen i
läroplanen. Teman i grundskolans läro-

plan är ju just hemmet, familjen, närmiljön och vännerna och de språkliga
målen är att kunna berätta om sig själv.
Det här gäller naturligtvis även andra
läroämnen och samarbetet med andra
lärare är naturligt vid genomförande av
portfolioarbeten (till exempel miljökunskap och modersmål). I undervisningen
finns alltså många möjligeter att stödja utvecklingen av barnets identitet utgående från barnet självt samtidigt som
barnet lär sig att använda det främmande språk som barnet studerar medan
han eller hon utför uppgifterna.
Alla portfoliouppgifter handlar om
barnets liv, utvecklar hans eller hennes
identitet och erbjuder en möjlighet att
behandla det också ur kulturell synvinkel till exempel födelsedagar, hemmet,
familjen, måltider, keldjur, lekar, vintersport osv. Det handlar alltså bara om att
välja perspektiv. Om sakerna behandlas ur den dominerande kulturens, minoritetens kultur eller barnets perspektiv kommer an på lärarens eget sätt att
tänka och vilka uppgifter han eller hon
ger. Vi anser att det är mycket viktigt att
barnet får utforma historien om sitt eget
liv genom att utgå från sina personliga
erfarenheter.
Många saker i portfolioarbetet utvecklar också kompetenser som är viktiga för de kulturella kompetenserna
och skapar förutsättningar för tillägnandet av färdigheter för möten. I bästa fall
innebär portfolioarbete också samarbete. Genom samarbete är det möjligt att
utveckla färdigheter som är viktiga och
centrala för interkulturell inlärning. Sådana färdigheter är lyssnande, förhandlingsförmåga, att hjälpa och uppmuntra
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andra, kreativitet, empati och att arbeta som medlem i en grupp. När klassen
vant sig med detta sätt att arbeta, frigörs läraren och kan följa och leda växelverkan mellan eleverna. Principen ”alla arbetar med alla” skapar situationer
där läraren kan diskutera med eleverna om att möta en annan människa och
handleda eleverna i mötet. Det här möjliggör utvecklingen av en gemenskap
och att man kan prata om saker och ta
itu med konfliktsituationer.
Genom ett samarbetande arbetssätt,
lärarens äkta närvaro och handledning i
grupparbetsfärdigheter utvecklas i bästa fall en varm, öppen atmosfär utan
rädsla vilket möjliggör en äkta öppen
växelverkan mellan eleverna. Det här
kan också leda till att oförutsedda situationer och samtal uppstår som läraren
kan utnyttja vid undervisning i kulturell
kompetens. Som Kaikkonen (2000) konstaterar innebär språkundervisningens
autenticitet mycket mera än bara studiematerialets autenticitet. Det betyder
också autenticitet i möten mellan läraren och eleverna och delaktighet när
man strävar efter gemensamma mål. Lärarens autentiska arbetsgrepp sammanbinder erfarenheterna, mötet och samarbetet. Den ger deltagarna möjligheter
att förstå och hantera det som är främmande och sin verksamhet, både den
språkliga och utomspråkliga verksamheten. (Kaikkonen 2000; van Lier 1996.)
Rauni Räsänen (2002) konstaterar
att kulturell mångfald är en utmaning i
samhället och skolan men den är också en rikedom, en kritisk röst och en
möjlighet till förnyelse. Klassen är de
mänskliga relationernas skattkamma-

re där läraren och eleverna kan inhämta
nödvändiga kunskaper och färdigheter,
där de kan träffas, reflektera och skapa
ny förståelse. Elevcentrerade arbetssätt
såsom till exempel portfolioarbetet ger
eleven möjligheter till egna erfarenheter, självständighet och möjlighet att äga
sitt eget arbete samt därigenom ansvar.
Genom uppställningen av uppgifterna i
portfolioarbetet kan eleven ledas till att
utveckla och reflektera över sin identitet självständigt och tillsammans med
de övriga eleverna.
Lärarens uppgift är att leda det gemensamma arbetet genom att utveckla
sitt eget – även kulturella - sätt att tänka och genom att med hjälp av det rikta
målen för arbetet också i fråga om kulturell kompetens. Läraren arbetar som
brobyggare för förståelse och samarbete bland barn och unga, idéer och värden (Räsänen 2002). I en sådan här arbetsmodell har eleven möjligheter att
vara kreativ, självständig och förverkliga alla dessa mäskliga färdigheter på
en djupare nivå – samtidigt som färdigheten att använda det främmande språket utvecklas. På det här viset är arbetet kvalitetsmässigt annorlunda än när
man bara följer en lärobok, lär sig ord
utantill och övar på att använda språket med hjälp av uppgifter i en övningsbok. En varm och godkännande atmosfär och elevcentrerade portfolioarbeten
som skräddarsytts efter elevernas språkfärdigheter ger alla erfarenheter av
att lyckas, glädje och tro på den egna
förmågan. Genom att öppet behandla dessa utan onödig rädsla lär man sig
den svåra konsten att tala språket och
möta kulturen. I en klass som strävar ef-
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ter mötets pedagogik är det möjligt för
läraren och eleverna att använda tiden
i klassen på ett bra och rikt sätt genom
att växa tillsammans och lära sig av varandra.
I läroplans- och kulturprojektet
(OSKU) under åren 2006-2009 har vi funderat mycket på hur den läroplan skulle se ut som stöder det arbetssätt för
språkfostran som vi utvecklat i vår projektgrupp. Vi sammanfattar våra tankar
i två synvinklar som vi hoppas kommer
att betonas mera även i kommande läroplaner. Dessa synvinklar är narrativitet
och dialog det vill säga att deltagarna
gemensamt reflekterar och undersöker.
En läroplan är ett dokument som preciserar, anger inriktning och avgränsar
undervisningen. Värdebundna fostringsmål som fastslagits nationellt och lokalt
är dess centrala innehåll. Trots att läroplanen till sin karaktär skulle vara normativ finns ändå ännu gott om utrymme
inom dess ramar för att fritt genomföra
olika former av undervisning. I undervisningen är det verkligt nödvändigt att

söka och tillämpa olika slags pedagogiska processer som leder inlärningen mot
uppställda mål. (Ropo 2009.)
Vi anser att det uppställda målet i
de nuvarande läroplansgrunderna för
grundskolan (LP 2004) är mycket omfattande och krävande. Man kan sträva
efter att uppnå detta mål med metoder
som beskrivits i detta kapitel: genom
portfolioarbete, där eleverna arbetar
tillsammans och genom identitetsarbete där eleverna berättar om och reflekterar över egna berättelser. I vardagliga samtal kan man tillsammans tala ut
om fördomar och förutfattade meningar
och reda ut konflikter i klassen osv. Arbetet förutsätter öppenhet i läroplanen,
utrymme för berättelser och gemensamma reflektioner. Avsikten är att elever
som deltar i undervisningen utvecklas,
möter varandra på ett äkta sätt, lyssnar på och respekterar varandra samt
gemensamt hittar en reflekterande och
undersökande livsinställning. (Jaatinen
2007; Jaatinen m.fl. 2011; Grumet 1976;
Pinar m.fl. 1995.)

5. På vilket sätt gagnar Språkportfolion språklärarens
vardagliga arbete?
5.1. Perspektiv på portfolioarbete

te betyder att läraren och eleverna tillNär den finländska språkportfolion ut- sammans diskuterar elevernas portfoliouppgifter och hur arbetet genomförs.
vecklades tog man i ett pilotförsök i
I samband med detta gör eleverna med
bruk begreppet portfolioarbete i samband med språkportfolions pedagogis- hjälp av lärarens instruktioner upp arka uppgift. Det är ett mera omfattande betsplaner (först korta) för utförandet
begrepp för reflekterande och interak- av sina portfolioarbeten genom att stältivt studerande än portfolioutvärdering la upp egna mål för sitt arbete och planera sina studier. Det är naturligt att till
(portfolio assessment). Portfolioarbe-
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arbetsplanernas målinriktade resultat
också bifoga elevernas självbedömning
och peer review samt lärarens utvärderande feedback. På det här viset omfattar portfolioarbetet en pedagogisk
helhet som består av elevens handledda, men ändå till största delen självständiga arbete som eleven själv ansvarat för och som han eller hon utfört
antingen ensam eller i smågrupper. Läraren handleder arbetet och ger respons på det samt ansvarar för bedömningen av prestationerna (ger vitsord).
(Kohonen 2005; Kohonen & Pajukanta
2003)
Portfolioarbetet består av följande moment som kompletterar varandra: syftet med arbetet diskuteras och
man kommer överens om uppgifterna,
eleven planerar inlärningsprocessen
självständigt, arbete och reflektioner,
resultaten presenteras för de andra
eleverna samt självbedömning och peer review. Under arbetet strävar man
efter att stödja elevernas utveckling till
självständiga språkanvändare. Portfolioarbetena ger eleven gott om tillfällen att i språkstudierna ta med innehåll
som står eleven nära och fatta beslut
om sitt eget arbete. Att använda målspråket aktivt (både skriftligt och muntligt) framhäver hur kommunikativt användbara redan små språkkunskaper
är: eleven studerar språk för den egna
portfolion och för att använda språket
direkt och inte bara för att ha i lager för
det kommande livet.
Portfolioarbetet ger alltså eleven
stora möjligheter till allt mer självständiga och samtidigt interaktiva språkstudier. Kati Lammi påvisar i sin dok-

torsavhandling (2002) språkportfolions
positiva inverkan på studiemotivationen i svenska hos gymnasieelever. Enligt Hannele Karas (2007) doktorsavhandling möjliggör portfolioarbetet en
naturlig muntlig användning av målspråket i tyskundervisningen i årskurserna 7-9 och i gymnasiet.
Motsvarande forskningsresultat har
man kommit fram till i två andra europeiska doktorsavhandlingar om språkportfolion i Tjeckien (Perclová 2006)
och på Irland (Sisamakis 2006). Enligt
dessa hjälper språkportfolion lärarna
att skapa en rik och positiv inlärningsmiljö som stöder elevernas aktiva deltagande och studiemotivation. Irländska lärare utvecklade i sina klasser en
pedagogisk period där de handledde sina elever att ställa upp egna mål för sina språkkunskaper, observera sitt eget
arbete och i slutet av perioden bedöma
sina resultat med hjälp av checklistorna
i språkportfolion samt att upprepade
gånger ställa upp egna målinriktade perioder. Det interaktiva arbetet ökade
statistiskt sett avsevärt studiemotivationen både på individ- och på gruppnivå. Elevernas resultat visade också hur
viktig lärarnas fortbildning och interaktiva kollegiala stöd är när lärarna ska
förstå nya begrepp.
Behandlingen av inlärningserfarenheterna och en medveten bearbetning under ledning av läraren har en
nyckelposition i portfolioarbetet. Det
är bra att styra eleven till att identifiera och utveckla sina sätt att klara sig –
och också att ändra på elevens sätt att
tänka om han eller hon underskattar
sig själv eller är negativ (int´ kommer
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jag ändå...). Dessa begränsar elevens
sätt att se på sina möjligeter att lära
sig språket och hur han eller hon vågar ta initiativ trots svårigheter. De inverkar också på hur eleven är redo och
villig att ansluta sig till de andra, lyssna
på och möta dem samt att delta i aktiv
växelverkan med dem. En blyg språkanvändare som undviker mötessituationer går miste om värdefulla möjligheter i interaktiv inlärning.
Genom att ta tag i ovan nämnda saker uppmuntrar läraren eleven att ta
mera ansvar inom de gränser som elevens förutsättningar och livssituation
tillåter. Genom att styra eleverna också till att hjälpa och uppmuntra varandra enligt principerna för samverkande studier skapar läraren medvetet en
socialt ansvarsfull studiekultur. Läraren
har som ledare för elevens och klassgemenskapens utveckling en viktig uppgift som språkfostrare.

viset stöder den samarbetet mellan lärarna, vars syfte är att utveckla elevens
språkliga, kommunikativa och interkulturella kompetens.
När olika personer lär barnet modersmålet, ett främmande språk och/
eller finska som andra språk behöver alla vara informerade om elevens språkliga och interkulturella erfarenheter och
kompetenser i olika språk. Här är ESP
ett nyttigt redskap. Det bäst fungerande slutresultatet når man då lärarna tillsammans planerar vilka uppgifter i portfolion som används i olika ämnen, på
vilket sätt och i vilket skede. Det är bra
att planera användandet av ESP så att
eleven känner att portfolioarbetet är en
enhetlig helhet som olika lärare hjälper
och stöder honom eller henne att skapa.
ESP hjälper läraren ända från början av grundskolan att tillsammans med
sina kolleger genomföra sin undervisning efter principerna för språkfostran.
Dessa principer är elevens flerspråkighet, interkulturella kompetens, studier5.2.Portfolioarbete i årskurserna
nas autenticitet, elevens autonomi och
1-6
motiverat sätt att studera, medvetenESP kan gagna språklärarens arbete i
het om språkinlärningen, samarbete och
årskurserna 1-6 på många sätt. Nyttan
rådgörande studier samt reflektion över
och kvaliteten som den ger beror på läarbetet (ERR 2003; Kohonen 2005; 2009;
raren och eleverna vid respektive tillfäl2012; Little 2009; Principles 2011). I bäslen – som individer och grupper – samt
ta fall stöder Referensramen och Språkvidare på skolans lärargrupp. ESP ändras
portfolion även den yrkesmässiga uthela tiden och den lämpar sig för olika
vecklingen hos lärare i grundskolan och
användningssituationer och andvändahela utvecklingen av hela arbetsgemenres individuella behov. I årskurserna 1-6
skapens pedagogiska praxis i riktning
där språkläraren är ämneslärare eller
mot språkfostran.
klasslärare kan båda samordna använDen europeiska språkportfolion är
dandet av ESP som är ett bra verktyg för
individuell och elevens egendom. I
att skaffa elevkännedom och dela den
grundskolan är ESP.s båda huvuduppmed resten av lärargruppen. På det här
gifter, den pedagogiska och den rap-
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porterande, till nytta ur många synvinklar. De överlappar och stöder varandra.
Med hjälp av ESP utvecklar eleven sina språk-, studie- och livsfärdigheter.
Ända från början av studierna i skolan styr och motiverar den eleverna
till självständiga studier och till att följa och värdera de egna framstegen. ESP
ökar elevens ansvar och motivation för
språkstudier i och utanför skolan. Språkportfolion åskådliggör för eleven det
som han eller hon redan kan göra med
sina befintliga språkkunskaper och vad
eleven måste studera mera. Eleven ställer upp sina individuella mål tillsammans med och under handledning av
läraren. Vid bedömningen av elevens
språkkunskaper utnyttjas nivåskalan i
den Europeiska referensramen. På det
här viset kan eleven påvisa sin språkkunskap med hjälp språkportfolion var
som helst i Europa. Det här kan eleven
ha konkret nytta av till exempel i situationer där barnet på grund av föräldrarnas arbete flyttar utomlands och byter
skola. Språkportfolion är redan bekant i
många länder och användandet av den
hjälper barnet att orientera sig för sina
språkstudier i den nya skolmiljön.
ESP effektiverar informationsutbytet och samarbetet mellan lärarna till
fördel för barnet: om språkläraren och
klassläraren är olika personer kan barnets erfarenheter och framgång till exempel i främmande språk vara värdefull
information för klassläraren när han eller hon söker lösningar för utmaningarna när barnet lär sig modersmålet eller
finska som andraspråk. På samma sätt
förmedlar ESP vid behov information
också till specialläraren, från undervis-

ningen i årskurserna 1-6 till årskurserna 7-9 eller när barnet byter skola eller flyttar från ett land till ett annat. På
detta sätt får den nya läraren behändigt
och på ett ingående sätt information
om elevens språkliga, kommunikativa
och interkulturella kompetens. ESP kan
så här ge den röda tråd på årskurserna
1-6 i grundskolan med hjälp av vilken de
vuxna som lär och handleder barnet kan
främja hans eller hennes studier.
Utnyttjandet av ESP i samarbetet mellan lärarna är effektivast när alla lärare
känner till språkportfolion och principerna för dess användning tillräckligt bra. I
varje skola kan man hitta egna lösningar för informationsutbytet. En verksamhetsmodell kan vara att skolan gör upp
en intern broschyr om språkportfolion
för olika målgrupper som arbetar som
lärare, handledare och stödpersoner för
språkportfolioarbetet i årskurserna 1-6.
Broschyrerna som Joensuus normalskola har gjort upp för eleverna i årskurserna 1-6, deras familjer och för lärarna
kan användas fritt av olika skolor som
vill göra egna broschyrer och presentationer (se Joensuun normaalikoulu 2012;
http:// www.uef.fi/uef/filosofinen-tiedekunta). Ju bättre informerade dessa aktörer är om språkportföljen och dess användningsmöjligheter desto bättre kan
den gagna språklärarens arbete.
Att inleda språkstudierna i grundskolan genom att göra en språkbiografi är
en inspirerande och intressant utgångspunkt såväl ur lärarens som ur elevens synvinkel. Eleverna kan börja göra
språkportfolion redan före de egentliga språkstudierna inleds så att den
innehåller barnets språkliga och inter-
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kulturella erfarenheter. Det här ger läraren en möjlighet att bekanta sig med
bakgrunden till och utgångsläget för
elevens språkstudier. Som stöd för sitt
eget arbete behöver läraren känna till
sina elevers tidigare språkliga erfarenheter och erfarenheter av kulturella
möten hemma och utanför hemmet, i
kommunal eller privat dagvård, förskoleundervisning, i morgon- och eftermiddagsklubbar. En del av barnen kan ha
få egna erfarenheter när skolan börjar
och andra kan ha många och mångsidiga erfarenheter t.ex. av språkbad, från
daghem eller förskola, eller inledd skolgång utomlands före den finländska läropliktsåldern. Att beakta varje elevs tidigare erfarenheter och erfarenheternas
kvalitet i språkundervisningen främjar
elevens positiva egna erfarenheter ända
från språkstudievägens början.
Om studier i A1språket inleds redan
på den första årsklassen i början av vårterminen intervjuar läraren varje elev
på höstterminen och skriver utgående
från detta en sammanfattning av elevens tidigare språkliga och interkulturella erfarenheter. Sammanfattningen bifogar läraren till elevens språkbiografi.
Bakgrundsinformationen som läraren
fått av eleven kan ytterligare kompletteras med en enkät till familjen. Det här
har visat sig vara en fungerande praxis i Joensuu normalskola (Perho & Raijas
2011; Raijas, Perho & Kantelinen 2011;
Joensuun normaalikoulu http://www.
uef.fi/uef/filosofinen-tiedekunta). Eleverna har tyckt om verksamhetsmodellen och det att läraren är intresserad
av dem och vad de gör. På det här viset
har man fått en bra början på samarbe-

tet mellan hemmet och skolan. Samtidigt har språkläraren fått en klart bättre
elevkännedom vilket underlättar den individuella handledningen ända från början av språkstudierna. Informationen i
språkbiografin stöder också klassläraren
när han eller hon planerar elevens övriga undervisning.
När eleverna med hjälp av sina portfolier presenterar sina språkstudier och
sin inlärning för varandra lär de sig att
se och förstå hur mångsidiga språkstudierna och språkinlärningen är: i hur
många olika situationer och på hur
många olika sätt man kan lära sig språk.
Samtidigt uppmuntras de att utnyttja sina skolkamraters erfarenheter. En vettig och genomtänkt användning av ESP
utvecklar eleverna i årskurserna 1-6 till
ansvarsfulla språkanvändare och aktiva
aktörer som är intresserade av sina studier och sin inlärning. ESP:s arbetsmapp
erbjuder vidare ett beprövat verktyg för
beaktandet av elevens individuella behov och förutsättningar att lära sig och
för planeringen och genomföringen av
arbetet efter dessa. Olika elever kan göra och bifoga till arbetsmappen arbeten
och uppgifter som är mycket olika. ESP
hjälper till att synliggöra språkinlärningen och språkanvändningen utanför skolan som för många elever i dagens situation kan vara mera givande, intressanta
och mångsidiga än det som skolan ens i
bästa fall kan erbjuda.
Trots att språkportfolion är avsedd
som ett verktyg för studerande av främmande språk är det ingenting som förhindrar eleven från att till sin portfolio
bifoga också delar för modersmålstudierna. Så här har man gjort till exempel
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vid Joensuu normalskola (Perho & Raijas
2011), där elevens språkpass efter behov har plats för alla möjliga språk: de
språk som studeras i skolan, modersmålet, finska som andra språk samt språk
som barnet har lärt sig utanför skolan
i vardagen och under resor. På det här
viset synliggörs barnets hela befintliga
flerspråkighet och kulturella mångfald
för hans eller hennes familj ända från
början av skolstudierna. Den mångsidiga språkportfolien synliggör till exempel
följande saker: studier och färdigheter
i olika språk är inte fristående och separata saker i barnets vardag utan bildar en helhet; barnen lär sig språk både i
och utanför skolan och båda kontexterna är lika värdefulla; även en liten språkkunskap och / eller språkkunskap som
är begränsad till ett visst delområde av
språkfärdigheten (t.ex. hörförståelse)
uppskattas.
Eleven kan med hjälp av ESP presentera hur mångsidiga hans eller hennes
språkkunskaper är och på vilken nivå de
ligger både för sin familj hemma och på
föräldramöten i skolan. Vid Joensuu normalskola har sådana här föräldramöten
som gäller språkportfolio i ryska språkstudier varit en positiv erfarenhet för
föräldrarna som har fått värdefull information om portfolioarbetet och även i
större omfattning om sina barns språkstudier (Perho & Raijas 2011; Raijas, Perho & Kantelinen 2011).

5.3. Portfolioarbetet i årskurserna
7-9
Att eleven är motiverad är en av de vik-

tigaste faktorerna som påverkar inlärningen. När eleverna är motiverade
och intresserade av studierna underlättas också lärarens arbete. För många är
språkportfolioarbetet ett nytt sätt att
arbeta vilket bara ökar studiemotivationen. Eleverna upplever portfolioarbetet
som en positiv sak eftersom utförandet
av olika arbeten och användandet av olika arbetssätt gör att studierna blir intressantare. Att använda språkportfolie
erbjuder varje elev en möjlighet att välja
ämnen och arbetssätt som känns lämpliga och vettiga. Just den här friheten
att välja upplevs som en positiv sak. Att
eleven lär sig ställa upp egna realistiska
mål och glädjas över uppnådda mål har
en stor inverkan på att motivationen bibehålls. (Kolu & Tapaninaho 2000; Lammi 2002.) Det här arbetssättet ger också
goda möjligeter att integrera språkundervisningen i övriga ämnen såsom bildkonst och musikundervisning (Kajander
2010).
En stark och svag självkänsla har en
stor betydelse när man undersöker orsakerna till att eleven lyckas och misslyckas. Elever med stark självkänsla och
jagkänsla har upplevt många framgångar och de tror att framgångarna beror
på dem själva. Ett eventuellt misslyckande tolkas bero på yttre orsaker såsom uppgiftens svårighetsgrad. Elever
med svag självkänsla har upplevt många
misslyckanden och de tror att det beror
på deras dåliga begåvning. Dessa elever tror att sporadiska framgångar beror
på yttre faktorer som att uppgiften har
varit lätt. De som lider av svag självkänsla kan hamna i ett s.k. tillstånd av inlärd
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hjälplöshet varvid de tänker att deras
resultat kontrolleras utifrån och att de
själva inte har någon möjlighet att påverka resultaten (attributionsteori, Weiner 1992.)
När eleverna handleds till att utföra portfolioarbeten på målspråket efter
sin egen språkfärdighetsnivå och deras
framsteg inte jämförs med andra elevers
framsteg får även elever som utvecklas långsammare uppleva att de lyckas. Det här har en positiv inverkan på
elevens språkjag och stärker hans eller
hennes självkänsla. Studierna blir mera meningsfulla och på det här viset blir
studiemotivationen bättre och intresset
för studierna växer. Med hjälp av reflektion som hör nära samman med portfolioarbetet kan man hjälpa eleverna att
förstå att framgången ändå beror på att
man själv har försökt och att misslyckanden kan erbjuda möjligheter till inlärning och inte hinder för inlärningen.
Även den respons som människan får
för sitt arbete påverkar hans eller hennes motivation. (Kajander 2010.)
Lärarens muntliga eller skriftliga respons ger eleven en mångsidigare bild
av språkfärdigheterna än bara en siffra.
Att ge och få omedelbar respons hjälper eleverna att bedöma sina egna resultat och sitt eget arbete på ett realistiskt sätt. Med hjälp av responsen lär sig
eleverna att identifiera sina egna starka sidor och undvika återkommande fel.
Också peer review har en stor betydelse. Med hjälp av den får eleverna jämförelsematerial för sina egna arbeten,
upplever gemenskap och stöder också
andra elevers inlärning genom att bedöma deras arbeten. På det här viset lär de

sig att få och själv ge respons.
När portfolioarbetena och handledningen genomförs i så stor utsträckning
som möjligt på det målspråk som eleverna studerar får de rikligt med erfarenheter av att använda språket kommunikativt och samtidigt lär de sig sociala
färdigheter, att diskutera tillsammans
och att ta ansvarer för sig själv och andra. (Kolu & Tapaninaho 2000.) Det här
stärker också elevens känsla av att läraren och elevkamraten är intresserade av just hans eller hennes inlärning. I
synnerhet skriftlig respons upptar emellertid en stor del av lärarens tid i stora
grupper men å andra sidan underlättar
det den slutliga bedömningen och enigheten om vitsorden. I språkportfolioarbetet är möjligheten att lära känna eleverna på en mera personlig nivå och att
möta dem som individer och inte bara
som en elevgrupp saker som sporrar läraren. (Lammi 2002; Kolu & Tapaninaho
2003.)
Ibruktagandet av ESP underlättar också bedömningen och självbedömningen av olika delområden i språket. Alla språkets delområden kommer fram
mera jämbördigt. Checklistorna hjälper
eleverna att klarare förstå vad som ingår i språkkompetensen. De får också en
klarare bild av hur många faktorer som
påverkar vitsordet. Det talade språkets
andel blir större vilket eleverna bara är
nöjda med. (Kolu & Tapaninaho 2003).
Det är också viktigt att eleverna ger
respons till läraren. Den här responsen
är nyttig för läraren eftersom han eller
hon med hjälp av den får information
om elevens upplevelser som studerande
och kan rikta sin undervisning utgående
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från sina tolkningar. Läraren får tillfälle att motivera varför han eller hon gör
vissa val. Kolu och Tapaninaho (2000)
beskriver situationen på följande sätt:
”På det här viset uppstår en fruktbar cirkel av växelverkan där både läraren och
eleven är lika mycket givande och tagande parter. Parallellt med det här fungerar ännu en annan cirkel av växelverkan
där eleverna bedömer varandras prestationer och arbeten och ger varandra respons på dessa. Förmågan att ge och ta
emot kritik och respons är en viktig del
vid utvecklingen av självkännedomen.
En tredje cirkel bildas ännu av en samverkan mellan dessa två ovan nämnda
som består av elevens egna reflektioner
där han eller hon försöker integrera den
erhållna responsen från läraren och studiekamraterna i sitt eget sätt att tänka
och arbeta som språkstuderande.” (Kolu
& Tapaninaho 2000, 88.)
I portfoliearbete lär sig eleverna att
ta allt mera ansvar för att uppnå de egna målen trots att det naturligtvis finns
individuella skillnader även där. Ansvaret lär eleverna många saker som de behöver i sitt liv och sina fortsatta studier.
Språkkunskapens betydelse i framtiden
kommer konkret fram när språkpasset
och språkbiografin fylls i.
Lärarens roll ändras till att vara mera
en handledare för studierna. Att handleda eleven till att reflektera över och bedöma sina egna studier tvingar på sätt
och vis även läraren att fundera på sakerna mera ingående, att lyssna på eleven och att uppskatta elevens åsikter.
Samarbetet mellan läraren och eleven
får en helt ny betydelse. (Kolu & Tapani-

naho 2000.) I synnerhet elevens och lärarens självbedömning, reflektionerna
över det egna arbetet samt den erhållna responsen från eleverna medför en
mycket noggrannare och mera omfattande planering av det egna arbetet. Att
handleda eleven hjälper läraren att förstå eleven och identifiera drag, olika begåvningar och inlärningssvårigheter hos
elever som lär sig på olika sätt. (Kolu &
Tapaninaho 2000.)
Traditionellt har lärarens arbete varit
ett relativt ensamt knegande. Trots att
man samarbetar är det ofta rätt så ytligt. Portfolioarbetet skapar på många
nivåer en ny slags och balanserad situation både mellan läraren och eleverna och mellan lärarkollegerna. Diskussionerna och samtalen mellan lärarna
ökar om skolan har flera lärare som genomför språkportfolioarbete (Lahti m.fl.
1999; Päkkilä 2000; Lammi m.fl. 2003).

5.4. Från differentiering till individanknutet arbete som utgår från
eleven
Ändringen av lagen om grundläggande utbildning och ökningen av antalet elever med särskilda behov och invandrarbakgrund i skolorna har lyft
fram problem i undervisningsarbetet
som hänför sig till undervisning av heterogena grupper. Ett mera heterogent
elevmaterial har gett språklärarna nya
utmaningar när elever på olika nivåer
möts och ska undervisas i samma grupper. Begreppen differentiering och nivågrupper som användes för flera tiotals år sedan har åter tagits i bruk i
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diskussionerna i lärarrummen. I dessa
två begrepp var utgångspunkten en
strukturell differentiering av en lärarledd undervisning.
I vår tid är emellertid äkta elevcentrerade arbetssätt och stödandet av
elevens utveckling i ett yrkesövergripande samarbete mellan lärarna och
skolan de bästa lösningarna. Portfolioarbetet ger möjligheter att beakta olikheterna mellan eleverna även i heterogena grupper när undervisningsarbetet
organiseras. Erfarenheten visar att
elever som kognitivt är på mycket olika nivåer och annars också är mycket
olika kan arbeta framgångsrikt tillsammans i en språkklass. Det här förutsätter emellertid att eleverna ges möjligheter att genomföra uppgifterna på
olika sätt och göra olika val med hjälp
av vilka de själva kan kontrollera svårighetsnivån och de språkliga kraven i
sitt arbete. Att strukturera studierna i
smågrupper som samarbetar främjar
också studierna för elever på olika nivåer, eftersom eleverna får bekanta sig
med varandras prestationer, ser olika
modeller och ger varandra konstruktiv respons på dessa (Se t.ex. Kujansivu
2002; Kohonen 2002.)
I portfolioarbetet ingår samtal om
arbetets mål och uppgifter, elevens
självständiga planering av inlärningsprocesserna, arbete och reflekteringar, att presentera resultaten för andra
samt självbedömning och peer review.
När eleverna blir vana att bedöma sina arbeten med hjälp av Checklistorna
börjar de småningom förstå sin egen
kommunikativa prestationsnivå och sitt
arbete samt möjligheterna att utveck-

la dessa. Lärarens respons, kommentarer och frågor styr den här processen.
Peer review och reflektioner stöder likaså varje elevs självförståelse. På det
här viset betonar portfolioarbetet klart
elevens egen, aktiva och ansvariga autonomi i gruppen under språkstudierna. Samtidigt lär sig eleven att tänka på
sin språkfärdighet på ett mångsidigare sätt än bara som en siffra på betyget
och se möjligheterna att förbättra sina
färdigheter. På så vis utformas elevens
språkinlärning på lång sikt som studier
för vilka eleven kan ställa upp helt konkreta kortsiktsmål och följa, reflektera
över och bedöma hur dessa utvecklas i
riktning mot de egna målen. (Kohonen
ja Pajukanta 2003.)
Läraren handleder eleven i att ställa
upp egna realistiska studiemål och utföra portfolioarbetena med en språkkunskap som motsvarar de egna förutsättningarna. Att göra olika kortfattade
portfolioarbeten genom att använda
målspråket är möjligt redan med små
språkkunskaper. Samtidigt handleder
läraren ändå elever som hunnit längre
i att ställa upp både innehållsmässigt
och språkligt mera krävande mål och
förväntar sig också att eleverna arbetar
och presterar enligt dessa.
På det här viset ger portfolioarbetena på grund av sin flexibilitet rikligt
med möjligheter till differentierade
uppgifter där eleverna arbetar på sin
egen språknivå och utför arbeten som
motsvarar den.
När eleverna presenterar sina arbeten för gruppen lär de känna varandra och också läraren bekantar sig med
eleverna som individuella personer
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med egna mål och förväntningar. De
snabbaste språkinlärarna får anstränga
sig för att nå ett så bra resultat som
möjligt. På det här viset erbjuder portfolioarbetet gott om möjligheter till individuellt uppdelade studier som utgår
från eleven. De snabbaste språkinlärarna får anstränga sig för att uppnå goda
resultat på deras egen nivå. Eleverna
lär sig att eget ansvar, långsiktigt arbete och inlärning går hand i hand (Kolu
& Tapaninaho 2000). Att göra egna arbeten och följa hur den egna språkkunskapen utvecklas ger även långsamma
elever som anser sig vara svaga språkinlärare upplevelser av att lyckas (det
så kallade språkjaget, Pihko 2007). Att
åstadkomma en egen produkt (även
om det skulle vara mindre krävande)
ger författaren en viktig känsla av kunnande och delaktighet i arbetet vilket
stöder elevens självkänsla som språkinlärare (Lammi 2002).
Läraren ger eleverna utrymme för
egna tankar och önskemål när de söker lösningar för portfolioarbetet inom ramen för deras egna på förhand
uppgjorda planer. Möjligheten att ta
med egna innehåll som ligger eleven
varmt om hjärtat och är viktiga för honom eller henne stödjer självständig inlärning och upplevelsen att arbetet är
meningsfullt och autentiskt. När eleven känner att han eller hon kan påverka lösningar som gäller arbetet, känns
det också som om han eller hon skulle
äga sin egen inlärning i allt högre grad.
Ägandet baserar sig alltså på självständigheten som upplevs i arbetet och
möjligheterna att välja. Det har också

att göra med i vilken grad eleven känner att hon blir hörd och sedd som den
hon är och i vilken grad hon upplever
att hon kan påverka lösningarna som
gäller det egna arbetet. Elevens ägarskap som presenteras i språkportfolions principer utesluter inte på något
sätt behovet av handledning och stöd
av läraren. Tvärtom betonar det betydelsen av handledning som stöder lärandet och konkret respons som inriktas på en viss sak.

5.5. Tankar och åsikter om lärande
som resurs i undervisningsarbetet
Elever har många slags tankar och
åsikter om lärande och undervisning. De
har också en åsikt om hurudana språkinlärare de är. Elevernas tidigare erfarenheter inverkar på hur föreställningarna
bildas. Många av dessa föreställningar
grundar sig ändå på förenklingar, missförstånd eller till och med felaktig information. Eleverna kan till exempel tänka
att det främmande språket finns framför
allt i böcker och i språkklassen (Dufva
m.fl. 2003; Kalaja m.fl. 2011). Eleven kan
också tycka att hon är den dålig språkinlärare om hon inte är lika framgångsrik som sina klasskamrater i de skriftliga produkter och prov som skolvärlden
normalt lägger vikt vid. Samma elev
kan emellertid vara framgångsrik i något annat delområde i språkkunskapen.
Även läraren har både medvetna och
omedvetna uppfattningar om lärarens
roll, förhållandet mellan lärare och elev,
skillnaden mellan eleverna, kunskapen
och läroplanen. Att reflektera över den
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egna inlärningen och språkbruket är en
viktig del av språkportfolioarbetet. Syftet med reflektionerna är att upplösa
inrotade föreställningar, förväntningar,
inställningar och arbetssätt. (Kohonen
1994;1999.)
Reflekterandet kan ske antingen i
tysthet eller genom växelverkan, det
kan vara antingen elevens egna muntliga eller skriftliga reflekteringar eller
reflekteringar som genomförs tillsammans med de övriga eleverna. Sannolikt
är reflekterandet effektivare om det är
systematiskt och eleven kan ta hjälp av
ändamålsenligt verktyg, resurser. Dialogen mellan läraren och eleven är ett viktigt verktyg vid reflekterandet. Lärarens
kritiskt uppmuntrande frågor till eleven är ofta det som sätter igång reflekterandet (se Takala 1992; Kohonen 1999;
Lammi 2000). En av lärarens uppgifter är
att genom att ställa frågor hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande så att det
blir mera djupgående och mångsidigare.
Reflektion är inte bara en skriftlig produkt och det är heller inte nödvändigt
att ge ett vitsord för reflektionsförmågan eftersom den inte är föremål för bedömning i portfolioarbetet utan elevens
verktyg för självkännedom.
Under reflekterandet återspeglar
eleven sitt arbete och sina observationer mot sina uppfattningar (Kaikkonen
2005). Eftersom lärandet sker på många
nivåer, kan också en reflektion riktas
mot många saker. Den kan riktas mot
innehållet i lärandet, arbetsformerna,
inlärningsmiljön eller –kontexten, den
egna rollen i inlärningsprocessen och de
egna känslorna. Att reflektera över egna känslor är också viktigt, eftersom de

är en del av lärandet. En reflektion inriktar sig alltså inte enbart på intellektuella processer eller prestationer. Ofta
utlöser förundran, tvivel eller ett ångesttillstånd reflektioner som man försöker
finna svar på genom att fundera på egen
praxis, egna arbetssätt och tankeprocesser.
ESP ger eleverna och lärarna möjligheter att utvidga bedömningen av språkinlärningen och språkkunskapen till
världen utanför skolan. Utvecklingen
av språkkunskapen är en livslång process och dit hör också lärandet utanför skolan (informalia) som tidigare inte direkt har dokumenterats i betyg. I
språkportfolion betonas informalia lika
mycket som språkinlärning som sker i
skolan. Det viktiga är att eleverna kan
utöka sina kommunikativa kunskaper
och att läraren under språkportfolioarbetet kan leda också informell inlärning.
Språkportfolion integrerar dessa studiemöjligheter och gör det möjligt att också dokumentera informell inlärning och
innefatta den i betygens vitsord.
Jämsides med reflekterandet är självvärderingen en viktig del av språkportfolion. Självvärderingen och reflekterandet är starkt bundna till varandra
eftersom självvärderingen inte kan genomföras ordentligt utan reflekterande förmåga. Dessa är emellertid inte
samma sak trots att eleverna ibland kan
känna så (Alanen & Kajander 2011). Reflekterandet hjälper eleven att förstå
målen med studierna, att ställa upp egna mål, kritiskt granska den egna inlärningen och arbetet som en av gruppens
medlemmar, att följa sin egen utveckling
samt att ansvara både för eget och ge-
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mensamt arbete. Det är också vägen till
att godkänna sig själv och på ett realistiskt sätt utveckla självförtroendet (Kaikkonen 1999; Kohonen 1994; 2001).
Självvärderingen bygger på en sådan
här självkännedom och betyder att den
egna kommunikativa prestationsnivån
bestäms på en överenskommen skala
genom att jämföra den till givna kriteriebeskrivningar t.ex. Europarådets skala med 6 nivåer (färdighetsnivåerna A,B
och C). Självvärderingen är ändå inte
bunden bara till kriteriebaserade profiler eller checklistor utan den pågår he-

la tiden mer eller mindre medvetet när
eleven möter människor som talar främmande språk och använder språket i olika uppgifter. Det är lärarens uppgift att
hjälpa eleven att medvetet och på ett
realistiskt sätt reflektera över och bedöma den omedvetna förståelse som
eleven har om hur han eller hon klarar
sig kommunikativt. Reflekterandet, det
sociala aktörskapet/agentskapet, och
självvärderingen samt peer review är
centrala drag i språkundervisning som
förstås som språkfostran.

6. Hur språkportfolion stöder bedömning
Såsom ovan presenterats (Kapitel 4.1)
är checklistorna ett konkret hjälpmedel
för självbedömning som hjälper eleven att förstå hurudan språkkunskap
som förutsätts på olika färdighetsnivåer
och hur långt elevens färdigheter räcker på språkfärdigheternas olika delområden. Vanligtvis förenas elevens självvärdering med peer review som utförs i
smågrupper och en bedömning som läraren gör. Utöver detta är det nödvändigt att inrikta reflekterandet också på
lärande- och arbetsprocesser och på aktörerna. Självvärderingen och peer review samt gemensamma reflektioner
fördjupar och konkretiserar elevens förståelse för vad språkkunskap är. Den här
förståelsen stöder eleven när han eller
hon ställer upp mål för lärandet och följer hur dessa förverkligas. Självvärdering
och peer review har en central ställning

i språkportfolions pedagogiska uppgift.

6.1. Språkportfolions pedagogiska
uppgift
Med språkportfolions pedagogiska uppgift avses processbedömning och reflektion som tjänar och främjar lärandet och
studierna. I språkportfolion handlar det
å ena sidan om att medvetet styra elevens förståelse för språk och kommunikation för att han eller hon ska kunna
bli självständig som språkanvändare.
Å andra sidan handlar det också om
att förstå den egna verksamheten som
medlem i gruppen. Dessa två stöder
uppställandet av mål för arbetet och genomförandet av uppgiften. Med hjälp av
dessa bidragande faktorer lär sig eleven att medvetet följa sin verksamhet.
Genom reflekterande arbete utvecklas eleven så småningom som en socialt
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ansvarsfull och autonomisk aktör. Eleven behöver emellertid en hel del målmedveten handledning av läraren och
konkret respons på hur hans eller hennes kunskaper utvecklas. Underlaget
för denna förståelse bildas redan under
språkfostran i årskurserna 1-6.
Självvärderingen och peer review
samt reflekteringarna betonar betydelsen av elevernas aktiva och interaktiva
verksamhet vid utvecklingen av kommunikationskompetensen och färdigheterna som bygger på dessa: vad kan eleverna helt konkret göra med hjälp av det
språk som de studerar när de lyssnar,
läser, talar eller skriver det främmande språket. Checklistorna är användbara
också när läroplaner för språkkurser och
läromedel utarbetas samt när man bedömer resultaten. På det här viset hjälper Referensramen att förena fastläggandet av mål för språkundervisningen,
utarbetandet av läroplaner för kurser
och dessas pedagogiska genomförande
samt bedömning. Denna praktiska och
funktionella inriktning stöder elevens /
språkanvändarens studier på lång sikt.
(Kohonen 2009; 2012; Little 2009.)
När eleverna / språkanvändarna värderar sina arbeten reflekterar de över
vad de kan, vad de borde kunna och
vad de borde göra för att lära sig mera. (Boud 1995; O’Malley & Valdez Pierce 1996.) I praktiken betyder det här att
eleven i början av sina studier och vidare under studieprocessen kan ställa upp
egna konkreta mål och bära ansvaret
för att hon uppnår dem. Under studierna följer eleverna i vilken utsträckning
de uppställda målen uppnås. Lärarens

stöd och handledning är viktiga även i
det här skedet av språkportfolioarbetet. Det är lärarens uppgift att ge eleverna tillfällen att fundera på de arbetssätt,
processer eller känslor som har gynnat
deras studier eller hindrat dem från att
uppnå sina mål. Läraren lär eleverna att
ställa upp nya mål genom att utgå från
reflektionerna och självvärderingen. På
det här viset fortskrider studieprocessen som målinriktade cykler som följer på varandra. Först efter sådana här
processer är det möjligt för eleven att
självständigare ta på sig ansvaret för sina studier och i lite bredare bemärkelse
även för sitt eget liv.
Processbedömningen ökar elevens
förståelse av språk och kommunikation
samt av honom själv som språkinlärare,
språkanvändare och medlem i gemenskaper samt som en social aktör. När
eleverna upprepade gånger använder
checklistor för sina portfoliouppgifter
och för självvärdering och peer review
i sina muntliga uppgifter och skriftliga
texter tillägnar de sig så småningom ett
tänkande som bygger på kriteriebaserad
bedömning och dess begrepp. Samtidigt
lär sig eleverna också att förstå kriterierna för uppnåendet av olika färdighetsnivåer med hjälp av konkreta exempel.
De kan också ställa upp egna mål för
fortsatta studier som bygger på dessa
och som de bearbetar i sina kommande
portfoliouppgifter. (Kohonen & Pajukanta 2003; Little 2009; Sisamakis 2006.)
En sammanfattning av de kommunikativa färdighetsnivåerna för olika
delfärdigheter i språkbruket har presenterats i Referensramen (Tabell för
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självvärdering, ERR 2003). I synnerhet
eleverna i årskurserna 1-6 har inte lätt
att förstå abstrakta kriteriebaserade
profiler men det stora antalet ”Jag kan
göra/Jag behöver hjälp”-meningarna i
checklistorna som härletts från profilerna konkretiserar målen till enskilda
språkuppgifter och situationer. De hjälper eleverna att förstå det kontinuum i
de kommunikativa målen som går från
en färdighetsnivå till en annan och att
identifiera vad som behöver utvecklas i
deras färdigheter. På det här viset är de
centrala principerna i Referensramen,
som betonar självständigt och interaktivt arbete, tillgängliga för eleverna i
språkklasserna som helt konkreta pedagogiska praxis.
I Europarådets ESP-anvisningar (Principles 2011) betonar man också hur viktigt det är att eleven förstår vilken betydelse arbetet och de saker eleven
studerar har för den egna utvecklingen. För att kunna bli motiverad till självstyrt arbete och ta allt mer krävande
studieuppgifter måste eleven förstå betydelsen av samt målen och begreppen
i portfolioarbetet där man strävar efter
autonomi. Språkportfolion stödjer elevernas självinsikt genom att öka deras
medvetenhet om uppgiften och genom
att ge dem begrepp om reflektivt arbete, självvärdering och verktyg. Eleverna
ska vara medvetna om att de har lärarnas stöd i sina studier endast så länge
de är i någon skola eller läroanstalt. När
skoltiden är över ansvarar de själv för sina egna språkfärdigheter och underhållandet och utvecklandet av dem vid sidan om sin egen yrkesskicklighet.

David Little (1999) påpekar med eftertryck att eleverna inte blir autonomiska språkanvändare bara genom att man
meddelar dem att de nu är självständiga och själv får sköta sina studier. Eleverna kan ansvara för sitt arbete bara i
den mån som de förstår vad det handlar
om och på vilket sätt de kan ta ansvaret för detta själv. För att göra upp vettiga verksamhetsplaner måste eleverna
alltså förstå vad de kan, vilka brister det
finns i deras färdigheter och vilka språkkunskaper som är realistiska för dem att
sträva efter under ifrågavarande studieperiod. Självvärdering och peer review
hjälper eleverna att bestämma nuläget –
på samma sätt som en orienterare måste kunna lokalisera sitt läge på en topografisk karta för att kunna välja vettiga
rutter för att komma till följande kontroll.
Processbedömningens kontaktyta befinner sig både på undervisningens och
inlärningens område - som en förbindelse som förenar dessa båda. Man bör reservera tid i det vardagliga arbetet för
att konkret lära och medvetet utveckla
processfärdigheterna. Även här är det
viktigt att beakta att eleverna är individer. De kan fundera på sin egen inlärning på mycket olika sätt: en del muntligt, andra skriftligt eller genom att rita,
vissa genom att diskutera med kompisarna och en del praktiskt taget bara på
egen hand. Därför skulle det vara bra att
under handledningen sträva efter flexibla pedagogiska metoder med vilka man
ger plats för elevernas individuella talanger.
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6.2. Språkportfolions rapporterande funktion

dervisningen. I språkportfolion ingår alla
elevens portfolioarbeten, skolans prov
och övriga prestationer som bedöms.
Språkportfolions rapporterande syfNär en portfolio har genomförts på ett
te kan realiseras för en enskild elev till
bra sätt visar den elevens språkfärdighet
exempel i en arbetssökningssituation.
i sin helhet under ifrågavarande studieEleven har obestridlig nytta av en väl
period.
upprätthållen och uppdaterad språkPortfoliobedömningen omfattar alltportfolio senast när han eller hon efter
så även traditionella prov, varvid trycket
den grundläggande utbildningen överminskar både på lärare och på elever vid
går till en yrkesläroanstalt eller ett gymgenomförandet av enskilda prov. På det
nasium eller är utbyteselev ett år eller
här viset breddar proven också inforen kortare period i en skola utomlands.
mationen om de färdigheter som ingår i
Utlänningar förstår inte finländska skolportfolion. Detta förutsätter i sin tur båvitsord och ofta förstås de inte heller
de reflektion och samarbete. Växelverinom olika läroanstaltsformer eller inkan och peer review hjälper eleverna att
om arbetslivet i vårt eget land. Därför är
bättre förstå kriteriebeskrivningarna i
det viktigt att informationen om elevens
den europeiska referensramen och detkunskaper konkretiseras i språkportfota skapar i grupperna också en gemenlion på två sätt: som självvärderingar i
sam känsla av ansvar och vilja att dela
språkpasset och som prov på språkfärmed sig. På det här viset förenas portdigheter i rapporteringsmappen.
folions pedagogiska processfunktion
Språkportfolions betydelse när stupå ett sammanhängande sätt med dess
dieperioden (kursen, lärokursen eller
rapporterande funktion.
skolnivån) slutar kan ökas genom gan(Kohonen, Lehtovaara & Jaatinen
ska enkla metoder som samtidigt beto2005.)
nar portfolions roll för eleven och gör
Den helhetsbild av elevens kunnanatt den uppfattas som en viktig del av
de som portfolion ger är bredare än de
de normala språkstudierna. Vid varje
traditionella språkprovens. Den motsvastudieperiods början är det skäl att disrar bättre också de mål som ställts upp
kutera med eleverna och komma överi läroplansgrunderna därför att portfoens om portfolions kvalitetskriterier och
lion också visar förmågan att planera,
hur språkportfolierna bedöms och hur
genomföra och värdera det egna arbevitsorden på betygen bestäms. I synnertet tillsammans med andra. Det här är
het talprestationerna i den elektroniska
en färdighet som behövs utanför skolan
portfolion främjar en mångsidig utveckofta till och med mera än enbart språkling av språkfärdigheterna och den ofkunskapen. Alla lärare kan använda sin
ta försummade muntliga färdighetens
pedagogiska frihet i det sätt som de disställning och det underlättar också dokuterar med eleverna och hur de handkumenteringen och bedömningen i unleder elevernas portfolioarbete. Ett klart
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samband mellan portfolion och målen
och innehållen i läroplanen är till fördel
både för läraren och för eleverna.
Språkportfolions pedagogiska och
rapporterande funktion är beroende av
varandra och har ett gemensamt mål i
språkfostran: att stöda elevens socialt
ansvarsfulla autonomi och utveckling
mot interkulturellt aktörskap i en livslång inlärnings- och utvecklingsprocess.
Att inse den principiella skillnaden mellan dessa funktioner är viktigt så att läraren bättre kan förstå den stora pedagogiska potential den har för främjandet
av den språkfostran som ingår i språkportfoliobegreppet.
I språkportfolions principer (Principles 2011,5) betonas sammanlänkningen av dessa båda funktioner på följande
sätt: ”Språkportfolion kan inte lätt uppfylla sin rapporterande uppgift om den
inte har haft en central ställning i individens språkinlärningserfarenhet”. Eleven bär själv ansvaret för att han eller
hon utför självvärderingen regelbundet
(genom att få handledning efter behov).
Självvärderingen är mycket viktig för
en effektiv användning av språkportfolion. Å andra sidan är språkportfolions
pedagogiska uppgift delvis avhängig av
att den ger eleven nödvändiga metoder för att nedteckna viktiga inslag och

händelser som hör samman med elevens språklärande och språkbruk. Språkportfolions rapporterande funktion är
tillförlitlig endast till den del som den
baserar sig på en systematisk och konsekvent användning av färdighetsnivåerna i Referensramen. En sammanfattning
av färdighetsnivåerna presenteras i ERR:s (2003) självvärderingstabell som ska
finnas med i alla europeiska språkportfolier. I språkportfolierna bör också ingå
checklistor som formulerats på ett lämpligt sätt och detaljerade checklistor som
hjälper eleverna att värdera sina språkliga färdigheter med hjälp av gemensamma färdighetsnivåer (med undantag av
mycket unga elever).
Känslan av framgång när målen uppnås stärker språkanvändarens motivation och intresse. Den europeiska språkportfolion i dess helhet är en viktig
pedagogisk resurs i språkfostran. För att
potentialen i denna portfolio ska kunna
tas i bruk maximalt i språkundervisningen och studierna ska språkportfolion i
alla avseenden användas som en regelbunden resurs för arbetet: Språkpasset,
Språkbiografin och Dossiern. Om dessa
används sporadiskt minskar den pedagogiska nyttan av språkportfolion. (Principles 2011.)
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7. Hur hänför sig portfolioarbetet till lärarens yrkesmässiga utveckling?
När läraren genomför portfolioarbete
blir han eller hon ofta tvungen att reflektera över sin egen undervisning och
söka möjligheter att utveckla sitt arbete
och sin yrkesskicklighet. Att undervisa
och handleda eleverna i reflekterings-,
självvärderings- och samarbetsfärdigheter förutsätter ett långsiktigt yrkesmässigt arbete av läraren och intresse och
tro på arbetets betydelse i synnerhet
när just inga resultat ännu syns. Processen är ibland svår men samtidigt belönande eftersom den främjar lärarens yrkesmässiga lärande och tillväxt.
I en undersökning om den europeiska språkportfolion framkom att elevens
och lärarens autonomi ser ut att utvecklas som parallella processer inom vilka
deltagarnas situationsbundna uppfattningsförmåga betonas. I portfolioarbete skaffar sig lärarna större förståelse
av att handleda eleverna till socialt ansvarfulla studier. Kollegiala diskussioner
hjälper dem att hitta pedagogiska metoder för att integrera språkportfolions
centrala principer i läroplaner för språk,
undervisningsmaterial och studiearbetsformer i klasser i enskilda skolor. Elevernas framsteg i riktning mot målet, att
motivera eleverna till studier och positiv respons från eleverna ökar lärarnas
självförtroende och intresse för yrket.
Yrkesmässig utveckling förutsätter en
sporrande social atmosfär och en kultur
där lärarna tryggt kan söka allmän förståelse. Interaktiv verksamhet ökar lärarens självförståelse som fostrare och

utvecklar pedagogisk förstålse för konkreta undervisningssituationer. Hit hör
förmågan att lägga märke till och identifiera egna och andras känslor, ett slags
”pedagogisk läskunnighet” vid mötessituationer som resulterar i vettig situationsbunden verksamhet. En lärare
som blivit känslig för sin egen utvecklig
lär sig också att iaktta sina pedagogiska val och medvetet ändra på sina egna
lösningar i och med att det yrkesmässiga sättet att tänka utvecklas. (Jiménez, Lamb ja Vieira 2007; Kohonen 2003;
2009; 2010; Lehtovaara 2001; Perclová
2006; Sisamakis 2006.)
Under den yrkesmässiga utvecklingen
kan läraren frigöra sig från begränsande
uppfattningar och föreställningar som
dominerat det egna arbetet. Genom att
avstå från något kan läraren öppna nya
möjligheter för egna utvecklingsprocesser. När lärarens uppfattningar och föreställningar om det egna arbetet har
utvecklats i en gemensam process krävs
det också gemensamma diskussioner för
att ändra dessa. Ett kollegialt mötande
av en ändring och skapandet av gemensamma betydelser främjar också den
enskilda lärarens förmåga att reflektera
över grunderna till sitt eget sätt att tänka och handla och hos sig själv och i sitt
arbete lägga märke till utvecklingsbehov.
I den europeiska referensramen konstateras i många sammanhang att den
är avsedd främst för att hjälpa experter
inom undervisningsbranschen att iden-
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tifiera många slags pedagogiska möjligheter i språkundervisningen, skapa begrepp och finna motiverade lösningar.
Referensramen är en deskriptiv, inte en
preskriptiv handbok. Dess syfte är att
väcka frågor och stödja yrkesmässiga
reflektioner om dessa. Den strävar inte
efter att presentera ”färdiga” allmängiltiga svar eftersom det alltid är den som
använder verktyget som ska hitta svaren och välja motiverade genomföringssätt. I referensramen uppmanas användarna flera gånger att ”fundera på och
vid behov berätta för andra parter” i hur
stor utsträckning och på vilket sätt vid
varje enskilt fall behandlade perspektiv lämpar sig just för kontexten i deras
språkundervisning. På det här viset uppmanar den varje fostrare att avslöja sina
egna pedagogiska utgångspunkter och
metoder och också reflektera över dem
i grupp. (Kohonen, Lehtovaara ja Jaatinen 2005.)
Portfolioarbetet som stöder elevens
autonomi kan inte vara en (snävt avgränsad) undervisningsmetod som genomförs i olika klasser enligt samma
modell på ett rätt så mekaniskt sätt.
Trots att principerna för de allt självständigare och de socialt ansvarsfulla stu-

dierna är allmänna, är enskilda elevers
och gruppers tolkningar av händelserna
alltid bundna till situationen eller händelsen: Hur arbeta på ett vettigt och
målmedvetet sätt med en klass, med en
enskild elev, eller en grupp i klassen?
Hur lösa uppkomna problem? Hur uppmuntra på ett klokt sätt, hur förhålla sig
till olika slags elever? Frågorna betonar
hur viktig lärarens och elevernas gemensamma situationsbundna förståelse är.
Vettigt arbete förutsätter att man förstår den sociala kontexten i undervisningen, klassrummets och elevens egenart och specialdragen i situationen.
Situationerna och händelserna är
alltid unika för olika aktörer: det som
lyckas i en grupp, lyckas kanske inte på
samma sätt i en annan grupp eller med
en annan elev. Problem och möjligheter som hör samman med lärande och
handledning är lokala och kräver därför
unika lösningar. Allt detta förutsätter att
deltagarna utvecklar ett frågande, undersökande och självständigt sinne i en
socialt ansvarsfull process där man respekterar varandra, diskuterar betydelser, samarbetar och är beroende av varandra. (Allwright 2006; Jaatinen 2003;
2007; Kohonen 2009; 2010; 2012.)
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