Det gode eksempel
- ePortfolio i undervisningen

Værktøjer til forløb med ePortfolio

Kort og godt

På SDU har vi via vores e-læringsplatform, e-learn.sdu.dk,
flere forskellige værktøjer til rådighed. For at kunne vælge
det helt rigtige værktøj skal du tage stilling til følgende:

•

Journal, blog og wiki er værktøjer,
som du, som underviser, kan aktivere på dine kurser i e-learn.sdu.dk.
Dvs. at disse er bundet til et specifikt
kursus.

•

Portfolioværktøjet, der er tilgængeligt
på ”Content System” fanen i e-learn.
sdu.dk, er derimod uafhængigt af
kurserne. Det er den studerende
selv, der opretter og deler sin portfolio. Portfolioen kan også deles med
eksterne personer, ligesom der er mulighed for at pakke portfolioen og tage
den med sig, når man forlader SDU.

•

Fildeling i “Content System”. Værktøjerne ovenfor indeholder en separat
kommentarfunktion, hvor underviser/
medstuderende kan skrive kommentarer og indgå i dialog. Er der i stedet
ønske om at kunne kommentere
direkte i opgaverne, kan underviseren
åbne op for, at hver studerende laver
en mappe i kursets content system,
hvortil de kan uploade deres opgaver.

•

Wordpress blog sites er en åben,
webbaseret tjeneste. Den er gratis
at bruge og er et godt værktøj, hvis
design og layout er vigtigt, og ePortfolioen primært skal være et præsentationsværktøj over for eksterne.

Aktører og funktion
Hvilke aktører skal være en del af dit ePortfolio forløb, og
hvordan skal disse aktører interagere med hinanden? Svarene på disse spørgsmål er samtidig med til at definere den
funktion, ePortfolioen skal have.
Der er overordnet tre scenarier:
• ePortfolioen er et personligt læringsrum. Kun underviseren kan se og kommentere på den studerendes arbejde
og herigennem støtte den studerende i sin udvikling.
• ePortfolioen er et rum for interaktion og udvikling. De
studerende kan se og kommentere på hinandens arbejde
og støtte hinanden i deres udvikling.
• ePortfolioen er et redskab til præsentation af den enkelte
studerendes arbejde og kvalifikationer over for fremtidige
arbejdsgivere.
Tidshorisont
Du skal yderligere tage stilling til, hvilket tidsrum dit ePortfolio
forløb skal strække sig over. Her er der igen tre overordnede
scenarier:
• Er det afgrænset til et enkelt kursus og dermed til et
enkelt kursusrum i e-learn.sdu.dk?
• Strækker det sig over en hel uddannelse, dvs. på tværs
af semestre, fag og kurser?
• Rækker det ud over uddannelsen? Tænkes ePortfolioen
ind i forhold til jobsøgning for eksempel?
Oversigt over værktøjer
Nedenfor kan du se, hvilket værktøj, der bedst understøtter
det forløb, du er ved at planlægge.

Kontakt
Kontakt E-læringsenheden for at høre
mere om disse værktøjer og for sparring ift. planlægning af dit ePortfolio
forløb.
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