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Den nya legitimationsgrun-
dande läkarutbildningen börjar 
hösten 2021. Utbildningen har 
23 nationella mål med fokus på 
bland annat kliniska kompeten-
ser, medicinskt beslutsfattan-
de, patientsäkerhet, hälsofräm-
jande förhållningssätt och glo-
bal hälsa [1]. Alla läkarutbild-
ningar planerar att införa EPA 
(»Entrust able professionell acti-
vities« eller förtroendebaserade 
professionella aktiviteter) [2, 3], 
vars genomförande förutsätter 
integrering av kunskaper, fär-
digheter och vetenskapligt och 
professionellt förhållningssätt. 
Systematisk och upprepad be-
dömning och dokumentation 
av studenternas kompetenser 
kommer att vara en viktig del av den nya 
läkarutbildningen. Flera av lärosätena pla-
nerar att introducera en portfölj för att 
kunna följa studenternas progression över 
tid. Portfölj är också ett användbart instru-
ment för att stödja BT- och ST-läkarens 
professionella utveckling. 

Vad är en e-portfölj?
En portfölj som används i utbildning kan 
generellt definieras som en strukturerad 
och systematisk dokumentation av att 
studenter har utfört sina uppgifter, fått 
återkoppling, uppnått en viss kompetens, 
visat en progression och att det finns en 
plan för vidareutveckling [4]. Till en bör-
jan var portföljen pappersbaserad, men 

de senaste årens snabba digi-
tala utveckling har möjliggjort 
elektronisk dokumentation, 
varvid begreppet e-portfölj ska-
pats. Termen används nuförti-
den för att beskriva en mängd 
olika verktyg med varierande 
innehåll och syfte. De två van-
ligaste portföljtyperna är en för 
reflektion och en integrerad för 
bedömning/examination. 

Syftet behöver vara tydligt
Syftet med portföljen är flerfal-
digt. Den ska stödja studentens 
personliga och professionella 
utveckling och lärande och hjäl-
pa till att identifiera behovet av 
ytterligare kunskaper och fär-
digheter. Vidare ska portföljen 

bidra till att utveckla självmedvetenhet, 
uppmuntra till reflektion över egna pre-
stationer och därmed utveckla självstyrt 
lärande [5]. Portföljen skapar bättre förut-
sättningar för uppföljning av studenters 
aktiviteter, till exempel i verksamhetsin-
tegrerat lärande (VIL), då den kan visa vad 
studenter har lärt sig på olika placeringar. 
Portföljen kan därmed bli en brygga mel-
lan praktiska aktiviteter och kursens/pro-
grammets mål samt synliggöra behovet av 
färdighetsträning och samtidigt konkret 
visa studenternas aktuella kompetensni-
vå. Eftersom en portfölj kan användas på 
flera olika sätt behöver syftet med port-
följen vara tydligt både för studenter och 
lärare/handledare redan när den införs på 
ett program.

Portfölj för bedömning och examination 
En portfölj kan användas både formativt 
och summativt [6]. Den formativa bedöm-
ningen innefattar flera perspektiv, såsom 
kamratbedömning, självbedömning el-
ler att lärare/handledare, annan perso-
nal eller patienter ger återkoppling i syf-
te att stödja studenternas lärande. En cen-
tral funktion är att kunna sammanställa 
upprepade formativa bedömningar över 
tid gjorda av flera bedömare och utifrån 
dessa ge studenten råd och vägledning 
[5]. Ett sådant system bygger på en dialog 
mellan student och lärare och utgår från 

den dokumentation som studenten sam-
lat i portföljen. En portfölj används alltså i 
systematisk uppföljning av studenters lä-
rande, som inkluderar självreflektion och 
återkoppling för att tydliggöra var studen-
ten befinner sig i förhållande till läran-
demålen. För att göra bedömningar mer 
tillförlitliga behöver bedömningen av en 
portfölj ske enligt kriterier som är kända i 
förväg och begripliga för studenter och lä-
rare/handledare och vara i linje med kur-
sens lärandemål och innehåll [7, 8]. Åter-
kopplingen behöver vara relevant, specifik 
och möjlig att agera på [9,10], och bedöma-
re behöver vara utbildade i bedömning och 
begränsas till antalet för att uppnå hög re-
liabilitet [11]. Användning av en portfölj 

kan förbättra återkopplingen och lärarnas 
kunskap om studenternas behov, men det 
är studenternas förmåga att omsätta åter-
kopplingen i praktiken och ta eget ansvar 
som är avgörande för deras lärande [9, 10]. 

En portfölj kan tillsammans med annan 
bedömning ligga till grund för summativ 
bedömning av studentens prestationer. 
Genom dokumentation av olika slag kan 
studenternas kompetenser bedömas på 
en korrekt nivå och på ett mer heltäckan-
de sätt än endast via traditionella praktis-
ka och skriftliga examinationer. Portfölj-
examinationen står alltså inte i motsats-
förhållande till andra examinationsformer 
utan kompletterar dessa. Portföljexami-
nation bör utgå ifrån ett programperspek-
tiv där aktiviteter och prestationer på ti-
digare terminer utvecklas på senare ter-
miner. Ett sådant programövergripande 
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perspektiv säkerställer att kompetenser 
och färdigheter kan upprätthållas över tid 
och även att progression inom olika strim-
mor/moment kan uppnås. Systematiska 
bedömningar av kliniska kompetenser så-
som EPA kan följas upp via e-portfölj på 
ett mer överskådligt sätt än bedömning-
ar gjorda på papper som behöver samlas 
in från flera vårdgivare. Det är essentiellt 
att studenter och lärare/handledare från 
början vet hur portföljen kommer att be-
dömas. Om en portfölj inte bedöms och 
används som ett kommunikationsverktyg 
mellan lärare och studenter kan man ifrå-
gasätta om den behövs och på vilket sätt 
den då kan främja lärande [12,13]. 

Portfölj för reflektion över lärande
Portföljen har använts länge för att upp-
muntra studenter att reflektera över sina 
erfarenheter, särskilt i början av utbild-
ningen. Utmaningen här består i att stu-
denter behöver ha meningsfulla upple-
velser att reflektera över, vilket de oftast 
har mer av under senare delen av utbild-
ningen. Den rådande uppfattningen är 
att reflektioner ska vara kontextualise-
rade och fokusera på händelser och deras 

konsekvenser för studenter i deras fram-
tida yrkesroll och inte på enskilda indivi-
ders åsikter [14]. Uppgifter bör åtföljas av 
vägledning till studenter om hur man re-
flekterar, då detta är en förmåga som be-
höver läras [15]. Samtidigt finns en risk att 
studenterna reflekterar på ett sätt som de 
tror förväntas av dem, och det diskuteras 
om det är etiskt att be studenter skriva om 
sina känslor som sedan bedöms [16]. Cen-
tralt för träning av reflektion är att stu-
denter får återkoppling från lärare/hand-
ledare, särskilt när de reflekterande upp-
gifterna introduceras på programmet. 

Bättre uppföljning och kvalitetsarbete
»Learning analytics« (LA) är en term som 
används för insamling och analys av stu-
denternas online-aktiviteter i syfte att op-
timera lärande och lärandemiljöer [17, 18]. 
Att analysera aktiviteter kan hjälpa oss att 
identifiera aktiva respektive inaktiva stu-
denter och utveckla stöd för de studenter 
som riskerar att inte uppnå lärandemå-
len [19]. LA kan tydliggöra behovet av fär-
dighetsträning och åskådliggöra kompe-
tensnivå hos studenter och kan användas 
i återkoppling till studenter, till exempel 
gällande tillträdeskraven till högre termi-
ner. LA skapar också förutsättningar för 
jämförelse av studenter på en kurs och ger 
värdefull återkoppling till ansvariga om 
styrkor och svagheter i programmet. 

Utmaningar vid implementeringen
För att portföljen ska vara meningsfull 
behöver den ha ett tydligt syfte som både 
studenter och lärare/handledare känner 
till och vara anpassad till den aktuella kur-
sens mål, programmets examensmål och 
examinationer. Portföljen måste vara en 
integrerad del av en kurs [20, 21], och det 
måste framgå hur många högskolepoäng 
av kursens totala poäng portföljuppgif-
terna motsvarar. Uppgifterna behöver be-
gränsas i tid både gällande studenternas 

och lärarnas arbetsinsatser, och vilken typ 
av dokumentation som anses lämplig att 
inkludera i portföljen behöver klargöras i 
förväg [20]. Det är först när studenter vet 
vad som förväntas av dem som de kan ta 
ansvar för sitt eget lärande.

Ett fungerande portföljsystem kräver 
en stabil IT-infrastruktur, grundläggande 
kunskaper om programvaran, utbildning 
och pedagogiskt och tekniskt stöd till både 
studenter, administratörer och lärare/
handledare, särskilt när portföljen imple-
menteras. Lärarnas och VIL-handledarnas 
uppgifter behöver vara tydligt definierade 
av programledningen, vilket ställer krav 
på bra samarbete mellan lärosätet och 
regioner. Processen kring hela portfölj-
arbetet måste vara tydlig, inte minst av-
seende hur, när och av vem innehållet be-
döms/examineras. Om det inte finns en 
klar struktur för handledning och uppfölj-
ning av studentens progression mot må-
len har inte portföljen en given plats i ut-
bildningen. 

Portfölj har stor potential, men kräver 
också en betydande investering av studen-
ternas och lärarnas tid för att bli ett funge-
rande verktyg. Som alltid när ett nytt pe-
dagogiskt verktyg införs krävs noggrann 
planering och utvärdering för att identi-
fiera problemområden och för att undvi-
ka att dessa kommer att påverka studen-
ternas lärande negativt. Det centrala är att 
portföljen inte blir en dokumentsamling 
utan att studentens prestationer och re-
flektioner över sitt eget lärande följs upp 
och återkopplas av lärare. Rätt utformad 
och rätt använd kommer portföljen att 
förbereda studenter för ett livslångt läran-
de [4]. s

b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: 
Samtliga författare har ingått i Universitetskans
lersämbetets bedömargrupp för ansökan om 
examenstillstånd för den nya läkarutbildningen.

Citera som: Läkartidningen. 2021;118:21099

Det centrala är att portföljen inte blir en doku-
mentsamling utan att studentens prestationer 
och reflektioner över sitt eget lärande följs 
upp och återkopplas av lärare. 
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summaRy
Portfolio – a tool for making learning and competence 
development visible
Portfolio used in education can be defined as a collection 
of documentation of performed learning activities, 
feedback, and progress. Currently, the documentation 
is electronic, hence the term e-portfolio is used. The 
portfolio must have a clear purpose and be aligned 
with the learning outcomes of the program. To be 
successfully implemented a portfolio must be an integral 
part of the education with defined tasks for both the 
students and the teachers. Students and teacher 
support in how to use the portfolio is essential especially 
in the beginning of the program. Learning analytics 
enables teachers to identify and develop support for 
students at risk of not achieving the outcomes.


