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Portfolio som undervisningsmedie – et systemteoreti sk 

blik 

I sundhedsuddannelserne er portfolioen blevet et centralt medie, eller måske snarere 

mediet for formalisering af studentercentreret læring og refleksivitet. Artiklen ser 

nærmere på portfolioteknikken og hvordan denne som undervisningsmedie fremtræder i 

en konstruktivistisk didaktisk optik.  

Portfolio som undervisningsmedie 

Vendes blikket mod den danske portfoliolitteratur bliver det muligt at iagttage hvorledes 

portfolioen beskrives som undervisningsmedie, dvs. hvilke ydelser den skal levere i 

undervisningen.  

Begrundelserne for at benytte portfolio i undervisningen trækker både på anvar-for-egen-

læring retorikken og et noget paradoksalt ønske om at styre den læring som med et 

konstruktivistisk blik fremstår som potentielt ustyrlig. Det anføres blandt andet, at 

portfolioen gør den studerende til aktiv deltager i sin personlige læreproces, bidrager til, 

at læreprocessen bliver mere selvstændig, bidrager til den metakognitive dimension – den 

studerende tænker og reflekterer over læreprocesser og styrker den studerendes 

selvindsigt og evne til at bedømme egen præstation (fx Baird & Northfield, 1995; Clark 

m.fl, 2006; Dolin & Ingerslev 995; Keri, 2006 Ellmin, 2001) 

 Portfolioen forventes således at levere en række undervisningsmæssige ydelser, 

som peger i forskellige retninger, hvad angår portfolioens form og indhold. Er dens 

ydelse at dokumentere læring med henblik på bedømmelse, vil den studerende med fordel 

kunne orientere sig mod at fremstille sig selv så fordelagtigt som muligt. Skal portfolioen 

derimod tjene til fastholdelse af læringsmæssige refleksioner vil tematisering af mål, 

undren, succeser og fiaskoer være oplagte temaer. Når en uddannelse anvender 

portfolioen, må det derfor ekspliciteres, hvad den skal bidrage med i undervisningen, og 

om og i givet fald hvorledes disse forventninger kan indfris gennem et og samme medie.  
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Hvem er iagttageren? 

Det er ovenstående antagelser, jeg vil underkaste en nærmere undersøgelse. Til dette 

formål vil jeg benytte et alment systemteoretisk blik, sådan som det er formuleret den 

tyske sociolog Niklas Luhmann.  

 Med Luhmann etableres en tæt forbindelse mellem læring og iagttagelse. Al 

iagttagelse baserer sig på, at der indsættes et skel – en forskel – i verden, hvorved noget 

betegnes og alt andet henvises til forskellens yderside. De anvendte forskelle findes med 

Luhmann ikke ude i verden; de påtvinges af iagttageren og forskellige forskelle giver 

forskellige beskrivelser af verden (Luhmann, 1998). Al beskrivelse får således et 

fortolkende aspekt.  

 Hermed påstås ikke, at den materielle og sociale omverden ikke har indflydelse 

på, hvad der læres. Der kan forekomme hændelser eller genstande i omverdenen, som i 

særlig grad påkalder sig den lærendes opmærksomhed (Luhmann 1990a; Keiding 

2005:156). Pointen er, at det ikke er omverdenen, men iagttageren, der tildeler en given 

hændelse denne betydning.  

Hvad angår undervisning og menneskers læring bliver henholdsvis sociale og psykiske 

systemer et centralt tema. De to systemtyper opererer funktionelt lukkede og reproducerer 

sig selv gennem henholdsvis kommunikation og bevidsthedselementer (tanker, følelser, 

fornemmelse, sansenære indtryk). De strukturelt koblede, dvs. de kan iagttage og lade sig 

forstyrre af, men ikke determinere hinanden kausalt (Luhmann 1995a, 1995b). Sproget 

udgør et helt centralt medie for den strukturelle kobling i det både tanker og 

kommunikation kan gives sproglig form. Tænkning kan dog ikke forstås som ’indre tale’, 

og tilsvarende kan kommunikation medieres gennem andre medier end sprog (Luhmann 

1995b:111; Keiding 2005:83).  

 

Portfolioen iagttaget 

Artiklen koncentrerer sig om to temaer, som har særlig relevans for 

sundhedsuddannelserne, nemlig styring og vurdering af egen læreproces samt den 

skriftlige refleksion og den heraf følgende accentuering af sproglige kundskaber.  
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At sætte den studerende til på egen hånd at formulere egne uddannelsesrelaterede 

læringsmål bygger på en antagelse om den studerende kan identificere, hvad som vil være 

uddannelsesmæssigt relevant at lære på det aktuelle tidspunkt og i den aktuelle faglige og 

sociale kontekst. Fordringen er således, at den studerende skal identificere relevante 

læringsmål inden for et kundskabsfelt, hvor vedkommende ikke er fortrolig med, hvad 

det ud fra et professionsfagligt og uddannelsesmæssigt synspunkt vil være relevant at 

lære. Og efterfølgende – igen uden fuldt professionel reference – vurdere 

læringsresultatet. Selvidentifikation af læringsmål og vurdering af egen læring fremstår 

derfor i uddannelsessammenhæng som ret paradoksale forehavender, hvor den studerende 

ikke blot får medansvar for egen læring, men ansvar for egen selv-undervisning.  

 Hvad angår refleksivitet fremanalyserer det systemteoretiske blik tre temaer. I 

portfolioteknikken knyttes refleksion over læring ofte til spørgsmål om hvad der er lært 

(Keiding 2002). Med Luhmann bliver et nok så vigtig tema for refleksive iagttagelser 

spørgsmålet ’gennem hvad’, er der lært. Altså hvordan, med hvilke forskelle er verden 

iagttaget, og hvorfor netop disse. Et andet overset tema i anprisningen af refleksivitet er 

den implicitte antagelse om, at de refleksive iagttagelser tilbyder en privilegeret 

iagttagelsesposition. Luhmann taler således om et ’holier than thou’ perspektiv (Luhmann 

1990a, Keiding 2002, 2008). Som alle andre iagttagelser er refleksive iagttagelser dog 

baseret på markering af forskelle. Noget markeres som lært, andet – som måske også er 

lært henvises til iagttagelsens yderside. Knytter man an til Batesons kort-landskabs 

metafor, som påpeger at det mentale kort ikke er landskabet kan man sige at refleksive 

iagttagelser konstruerer et kort over kortet (Bateson 1972, Keiding & Laursen 2005; 

Keiding 2008).  Sagt på en anden måde: refleksion over læring forandrer viden. Endelig 

overser portfolio-litteraturen generelt, at refleksivitet er knyttet til tidslige forskydninger. 

Det er en fortidig iagttagelse, der gøres til genstand for nutidig iagttagelse. Fortiden 

’flyttes’ med andre ord frem til nutiden og optræder dermed som nutidig-fortid. Hermed 

sker også en forskydning af meningshorisonten (Harste 2007; Keiding 2008). 

 Som følge af at det på den ene side ikke er givet hvilke af en given situations 

mange iagttagelsesmuligheder, der gøres til genstand for læring og/eller refleksion mens 

uddannelse og undervisning på den anden side tilstræber, at de studerende lærer sig noget 

bestemt, bliver en indlysende didaktisk konsekvens, at undervisning må støtte den 
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studerende i at vælge uddannelsesmæssigt relevante forskelle. Der må kommunikeres 

med såvel professionelle, dvs. undervisere, kliniske vejledere som medstuderende 

således, at forståelser kan afprøves, diskuteres og eventuelt korrigeres: Hvad vil det være 

relevant at lære sig? Hvad synes vigtigst ud fra et uddannelsesperspektiv? Hvordan spiller 

det sammen med den studerendes egne opfattelser? 

 Det betyder ikke, at underviseren eller den kliniske vejleder skal fortælle den 

studerende over hvad og hvordan, der skal reflekteres. Pointen er, at såvel læreprocessens 

som de refleksive iagttagelsers valg af forskelle og dermed af indhold og form skal 

reflekteres, og at dette med fordel kan ske i dialog mellem den studerende og 

underviseren, evt. med inddragelse af andre studerende. Herefter kan portfolioen tjene 

som et relevant medie for fastholdelse af denne kommunikation. 

 Portfolios baserer sig altovervejende på skrift-sproglig medieret kommunikation. 

Dette fokus på sprogligt medierede iagttagelser har uddannelsesmæssige og 

læringsmæssige implikationer, uanset om de tager form som mundtligt refleksivitet (fx i 

vejledningssituationer) eller skriftlig refleksivitet (fx i logbøger og portfolios). Viden er, 

hvad angår mennesker, ikke sproglig. I det øjeblik viden gives sproglig form – uanset om 

det er viden som forholdsvis let udtrykkes i sproglig form eller om det er viden som kun 

vanskeligt lader sig forme til sproglige udtryk – reduceres denne viden i forhold til dens 

bevidsthedsmæssige form. Den sprogliggørelse af viden, som sker, når læring og 

refleksive iagttagelser skal gøres tilgængelige for andre, er således generelt men især i 

forhold til nogle vidensdimensioner (fx håndelag, færdigheder) en udpræget 

reduktionistisk foreteelse, hvor komplekse sansenære og informationstætte konstruktioner 

presses ned i sproglige former. 

 Dette har en række didaktiske implikationer. Sproglig mestring eller mangel på 

samme bliver gennem anvendelse af portfolien et afgørende selektionskriterium i forhold 

til inklusion/eksklusion i uddannelserne. Studerende, som af den ene eller den anden 

grund har vanskeligheder med skriftlig fremstilling, kan komme til at fremstå som ikke-

vidende, uagtet at de fremstår som kompetente i forhold til udøvelse og mundtlig 

interaktion både for sig selv og eventuelle øvrige deltagere. Det, der er relevant for 

didaktiske refleksioner, er ikke om uddannelsessystemet selekterer, men hvordan og ud 

fra hvilke kriterier en given uddannelse selekterer, samt overvejelser om og på hvilke 
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måde de aktuelle selektionskriterier er funktionelle i forhold til uddannelsens hensigt og 

mål. Og om der kan og skal indføres muligheder for at bedømme den studerendes læring 

via andre former for kommunikationsmedier, fx billeder, skitser, videoklip. 

 Konklusionen på denne korte fremstilling er for det første at der måske rettes flere 

fordringer til portfolioen som undervisningsmedie end den kan indfri i dens nuværende 

former, og at den – ganske som alle andre medier – har intenderede og ikke-intenderede 

konsekvenser, og at uddannelse og undervisning – modsat den etablerede portfolio-

litteratur – må have blik for begge. 
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