Lärare

Välkommen till Slöjdportfolio!
Slöjdportfolio ger dina elever möjlighet att själva ta ansvar för och bygga upp sin
personliga digitala portfolio. Över tid ger det dig som lärare en gedigen
dokumentation av dina elevers arbete, och du kan med hjälp av Slöjdportfolio
enkelt få en överblick över elevens personliga stil och följa varje elevs individuella
utveckling. När det är dags för betyg får både elev, förälder och du tillgång till allt
vad eleven redovisat och vill ha bedömt. Betyg och bedömning upplevs som mer
rättvist när eleven själv fått vara med och bygga upp betygsunderlaget i sin egen
Slöjdportfolio.
Eftersom alla elevalster* kan publiceras på nätet utgör Slöjdportfolio dessutom en
unik dokumentation av det svenska slöjdämnet, samtidigt som dess fantastiska
bildskatt inspirerar och bjuder in till nya idéer. I Slöjdportfolio finns en
användarvänlig sökmotor som gör det lätt att hitta exakt den typ av föremål eller
material du är intresserad av. Det går att använda söksidan på
www.slöjdportfolio.nu utan att vara inloggad, och se de alster som elever från
hela Sverige valt att visa fram.
*På offentliga söksidan är alstren frikopplade från elevens personuppgifter och deras namn visas
inte.

Bakgrund

Slöjdportfolio startades 2004 under namnet @tt slöjda portfoliodatabas.
Initiativtagare var Inger Möller Degerfält. Idén växte fram utifrån hennes egna
behov som slöjdlärare under samspråk med databasprogrammerare Mikael
Degerfält. Målsättning med Slöjdportfolio var att avlasta slöjdlärare i deras arbete,
men också att finna nya sätt att inspirera slöjdelever. Under våren 2011
omarbetades och uppdaterades Slöjdportfolio för att bättre passa in i den nya
kursplanen för Slöjd. Utifrån de goda erfarenheterna av Slöjdportfolio och efter
önskemål från lärare startades Bildportfolio 2015.

Använd Slöjdportfolio!

I Lgr11 läggs särskild betoning på arbetsprocessen i elevernas skolarbete och att
den ska dokumenteras digitalt.
Att samla elevens alla färdiga slöjdalster i skolan är svårt och det mesta följer
med eleven hem. Utan noggrann dokumentation riskerar därför både lärare och
elev att glömma vad eleven har gjort tidigare.
Med Slöjdportfolio är det enkelt för eleven att dokumentera sitt arbete steg för
steg, och att ha dokumentationen samlad: ta en bild på skissen, halvvägs under
arbetet och på det färdiga resultatet. Allteftersom samlas allt i elevens
Slöjdportfolio så att både du och eleven kan se utvecklingen i slöjd från termin till
termin, och från år till år.
Ju tidigare eleverna börjar träna på att redovisa och värdera sitt arbete på detta
sätt, ju lättare anpassar de sig till ökade krav i högre årskurser. Använder ni en
kommungemensamt upphandlad bedömningsportal går det bra att lägga en länk
till elevens Slöjdportfolio.
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Lärare

Kom igång med Slöjdportfolio!

På www.slöjdportfolio.nu hittar du instruktionsfilmer som enkelt och överskådligt
visar hur du använder Slöjdportfolio. Här hittar du även en presentation av
Slöjdportfolio i pdf-format med hjälp och tips.

GDPR - personuppgifter
I Slöjdportfolio anger eleven sitt namn, e-postadress och födelseår. Dessa
uppgifter hanteras av Slöjd.nu och visas för eleven och dess lärare. När eleven
lämnar årskurs 9 kommer personuppgifterna att raderas från Slöjdportfolio per
automatik, 90 dagar efter skolavslutningen. De alster eleven valt att bidra med
och visar på den offentliga söksidan kommer att finnas kvar som inspiration men
utan koppling till några personuppgifter.
De alster som eleven valt att inte visa på söksidan kommer att raderas samtidigt
som personuppgifterna. Om det är några alster du särskilt gärna vill ha kvar för
framtida inspiration så be eleverna att lägga dessa alster publikt.

Vi hoppas att du och dina elever får mycket hjälp och glädje av Slöjdportfolio.
Hör gärna av dig om det är något du undrar över!
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