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Bildportfolio! 

Det är enkelt för eleverna att dokumentera sin arbetsprocess i Bildportfolio: fram med dator 

eller surfplatta, öppna Bildportfolio, skriv och ta en bild. De gör dokumentationen – du får allt: 

samlat, strukturerat och lätthanterat på lärarsidan. 

En flitigt använd Bildportfolio är enkel och till stor hjälp och avlastning vid bedömning och 

betyg. När du är kommit igång kommer du bli överraskad hur enkelt du har koll på elevernas 

arbeten och deras utveckling, du ser deras lärande år från år. 

I Bildportfolio finns många bra funktioner, och de utvecklas och förbättras ständigt i ett nära 

samarbete med lärare och elever. 

Välkommen! 

 

 

Instruktionsfilmer: 

Manual finns i form av skärmdumpsfilmer. 

Alla filmer finns på samma sida: gå till Bildportfolio och klicka på instruktionsfilmer uppe till 

vänster, eller välj fliken Info och klicka på någon av instruktionsfilmerna. Direktlänk: 

www.bildportfolio.nu/help/video 

 

Presentation av Slöjd- och Bildportfolio 

I Slöjdportfolio finns en föreläsning om Slöjd- och Bildportfolio, hur det fungerar och vilken 

avlastning det kan ge dig som lärare. Föreläsningen är uppdelad i fem filmer och ligger som 

ett alster i Slöjdportfolio:  

www.slojdportfolio.nu/alster/677775 

1. Intro om Slojd.nu  

2. Slöjdportfolio, varför då? 

3. Slöjdportfolio – Tre hörnstenar 

4. Genomgång av Slöjdportfolio 

5. Bli inspirerad 

6. Datorn i slöjden – en glimt av Inger Möller Degerfälts undervisning 

 

Fundera kring: 

o Vilken är din motivation för att använda Bildportfolio?  

o Hur kan du motivera och inspirera dina elever att använda Bildportfolio? 

o Vilken utrustning har eleverna tillgång till och hur kan de använda den på bästa sätt? 

o Vilka rutiner för portfolioarbetet är lämpliga på just din skola? 

 

http://www.slojd.nu/
http://www.bildportfolio.nu/help/video
http://www.slojdportfolio.nu/alster/677775
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Kom igång med Bildportfolio  

Några kom-igång-tips: 

o Börja med de yngsta eleverna. Ju längre tid en portfolio spänner över desto 

värdefullare är den! När eleverna kommer upp i ålder för att få betyg är de redan vana 

vid att dokumentera i Bildportfolio. 

o Börja med en grupp. Eller börja med att erbjuda bara några elever att använda 

Bildportfolio, t.ex. de som är roade av datorer, de som satsar på bra betyg, de som 

peppar sina kamrater.  

Tänk efter vad som känns hanterbart för dig – det behöver inte vara alla på en gång! 

o Var sparsam med din tid, låt eleverna själva skapa sitt eget användarkonto. Visa 

dem gärna filmen ”Anslut elev”, se länk nedan. 

o ”One stich in time saves nine”, den tid du lägger ner nu kommer ge mycket tillbaka. 

 

Bli bekant med Bildportfolio och anpassa till din skola och din 

undervisning 

Lärarinloggning: 

Du loggar in som lärare på www.bildportfolio.nu.  

Om du får nya kollegor kan du lägga till dem som lärare på Bildportfolio när du själv är 

inloggad.  

1. Klicka på Lärare, i den grå vänsterspalten 

2. Fyll i uppgifterna om din kollega och klicka på spara 

3. Logga ut som lärare 

 

Grundläggande: 

o Till att börja med kan du testa att själv vara elev, lägga upp ett alster och sen, som 

lärare, granska och godkänna alstret. Börja med att ansluta en elev som är du själv. 

Se filmen: Ny elev www.bildportfolio.nu/help/video?id=1 

 

o För att du ska kunna arbeta vidare med den här eleven måste den godkännas av en 

lärare, det vill säga av dig. Logga in som lärare, godkänn eleven och logga ut igen. 

TIPS. Istället för att logga in och ut kan du öppna två olika webbläsare och vara 

inloggad som elev i den ena, och lärare i den andra. Exempel: öppna Firefox och logga 

in som elev, öppna Chrome och logga in som lärare. 

Se filmen: Godkänn eleven www.bildportfolio.nu/help/video?id=2 

 

o Logga in som eleven och redovisa ett alster. Du kan välja ”lärare” under Årskurs om 

du vill visa dina alster på Söksidan. 

Se filmen: Redovisa ett alster www.bildportfolio.nu/help/video?id=3 

 

o När du är nöjd med alstret och har klickat på ”skicka till lärare för granskning” är det 

dags att logga in som lärare igen.  

 

http://www.slojd.nu/
http://www.bildportfolio.nu/
http://www.bildportfolio.nu/help/video?id=1
http://www.bildportfolio.nu/help/video?id=2
http://www.bildportfolio.nu/help/video?id=3
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o Godkänn ett alster.  

Se filmen: www.bildportfolio.nu/help/video?id=4 

 

Anpassa Bildportfolio till din undervisning: 

o Lägg till texter som eleverna kan ha som stöd i sina redovisningar, och texter som du 

kan ha till hjälp då du skriver kommentarer till eleverna 

Se filmen: Sparade texter www.bildportfolio.nu/help/video?id=12 

 

o När ett antal elever har anslutit sig kan ni börja skapa grupper att visa dem i.  

Se filmen: Skapa grupper www.bildportfolio.nu/help/video?id=6 

 

o När eleverna loggar in på Bildportfolio ser de en rubrik: Meddelande. I den här filmen 

får du se hur du kan skriva meddelanden. Du kan själv välja om det ska vara till alla 

på skolan, alla lärare, alla elever, grupper av elever eller enskilda elever. 

Se filmen: Meddelanden www.bildportfolio.nu/help/video?id=13 

 

Fler funktioner  

o Det går att lägga till ett porträtt på eleven så att du kan se vem som är vem i din lista. 

Fotot syns aldrig på söksidan utan bara för dig som är lärare. I den här filmen ser du 

även hur du kan ändra elevinfo samt flytta en elev till en annan skola. 

Se filmen: Elevinfo & porträtt www.bildportfolio.nu/help/video?id=5 

 

o I föreläsningen på GR utbildning berättade Inger Möller Degerfält att man kan markera 

alster som favoriter för att t.ex. kunna spara som inspiration för kommande år eller 

dela med sig av. 

Se filmen: Listor www.bildportfolio.nu/help/video?id=8 

 

o I Slöjdportfolio finns en funktion som heter Utskriftsversion. Den gör det möjligt att 

skriva ut t.ex. ett alster eller en lista över elever på ett snyggt sätt, oavsett vilken 

webläsare du använder. 

Se filmen: Utskriftsversion www.bildportfolio.nu/help/video?id=9 

 

o Som lärare kan du ändra texterna som finns på flera av de sidor som eleverna ser när 

de är inloggade. T.ex. på förstasidan, där det står ”Välkommen Namn, skolans namn”, 

kan du lägga till en välkomsttext med instruktioner för hur du vill att dina elever ska 

använda Bildportfolio, eller länkar som du vill att dina elever ska ha lättillgängliga. 

Texterna syns för alla elever på skolan.  

Funktionen finns under rubriken Sidtexter i den grå vänsterspalten.  

 

o Om ni använder surfplattor går det att lägga Bildportfolio som en ikon på 

hemskärmen, så att det ser ut som en app. 

Se filmen: Portfolio på din iPad www.bildportfolio.nu/help/video?id=10 

 

o Det går att lägga till film i sin redovisning. En instruktionsfilm om att göra film finns 

här: 

Se filmen: Video med iPad www.bildportfolio.nu/help/video?id=11 

 

 

http://www.slojd.nu/
http://www.bildportfolio.nu/help/video?id=4
http://www.bildportfolio.nu/help/video?id=12
http://www.bildportfolio.nu/help/video?id=6
http://www.bildportfolio.nu/help/video?id=13
http://www.bildportfolio.nu/help/video?id=5
http://www.bildportfolio.nu/help/video?id=8
http://www.bildportfolio.nu/help/video?id=9
http://www.bildportfolio.nu/help/video?id=10
http://www.bildportfolio.nu/help/video?id=11
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Tips 

o Integrera Bildportfolio med er befintliga bedömningsportal, t.ex. 

Unikum/Fronter/Edwise, genom att länka till Bildportfolio inifrån bedömningsportalen.  

Länka till elevens portfolio eller till enstaka alster. Elevens dokumentation i 

Bildportfolio är ditt underlag för bedömningen.  

 

o Det går att integrera Bildportfolio på skolans hemsida.  

www.bildportfolio.nu/help/linkto 

 

 

Redovisa själv i Bildportfolio 

 

o Använd Bildportfolio för att redovisa dina egna bildalster. Det är roligt och inspirerande 

för både dig och eleverna att se vad du gör.  

o Skapa bildsalens portfolio med salens inspirationsalster. 

 

 

Länk till blogginlägget om Slöjd- och Bildportfolios tre hörnstenar: 

slojdnu.blogspot.se/2014/02/i-slojdportfolio-visas-nu-over-250-000.html 

 

 

 

 

Vi hoppas att du får riktigt mycket hjälp och glädje av Slöjdportfolio.  

Hör gärna av dig om det är något du undrar över! 

 

 

 

http://www.slojd.nu/
http://www.bildportfolio.nu/help/linkto
http://slojdnu.blogspot.se/2014/02/i-slojdportfolio-visas-nu-over-250-000.html

