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Sammanfattning 

Syfte med denna studie har varit att studera relationen mellan motivation och portfolio, både digital och 

pappersbaserad. Samt att studera huruvida den ena metoden är mer motiverande för eleverna än den andra och hur 

relationen ser ut mellan portfolio och några av de sex utvalda motivationsteorierna som redogörs för i uppsatsen. 

Den metod som har använts i denna uppsats är forskningskonsumtion vilket innebär att resultatet är baserat på 

tidigare forskning inom de områden som berörs i denna uppsats, det vill säga motivation och portfolio. Utifrån dessa 

artiklar samt ytterligare litteratur har sedan en analys och diskussion gjorts för att undersöka relationen.  

Resultat som framkom i undersökningen visade att portfolio har en motiverande effekt för eleverna, framförallt den 

digitala portfolion, detta då den har flera tekniska fördelar jämfört med den pappersbaserade portfolion. Det 

framkom även att elevernas motivation i samband med portfolioarbetet visade en tydlig koppling till 

motivationsteorierna som tas upp i uppsatsen. 

Mina slutsatser av denna uppsats är att framförallt den digitala portfolion är en gynnsam metod att använda för att 

elevernas motivation ska öka. Dock bör teknologin i den digitala portfolion fortsätta utvecklas för att minska risken 

för tekniska problem. En annan slutsats som styrker detta faktum är att flera motivationsteorier återfanns i flera 

vetenskapliga artiklar och undersökningar vilket ytterligare styrker att portfolio kan höja elevernas motivation. 

 

 

Nyckelord motivation, digital portfolio, pappersbaserad portfolio. 
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Inledning 

Hur eleverna presterar i skolan har ett stort samband med deras lust att lära (Giota, 2002). 

Men frågan är då hur lärarna ska få eleverna motiverade att vilja göra sitt allra bästa i varje 

uppgift som åläggs dem, varje lektion, varje dag under terminen. Idag finns det flera studier 

(t.ex. Malmberg, 1998; Andersson & Strander, 2001, i Giota, 2002) som pekar på kopplingen 

mellan motivation och skolprestationer, därför är det av stor vikt att läraren försöker finna 

arbetsmetoder som motiverar eleverna. Under mina år på lärarprogrammet har jag vid några 

tillfällen stött på arbetsmetoden portfolio. Metoden beskrevs som motiverande för användaren 

vilket skapade en nyfikenhet hos mig att undersöka detta närmare. Jag kom även att stöta på 

den digitala varianten av portfolio och intresset att jämföra huruvida det finns en skillnad i 

motivationen hos eleverna även i arbetet med den digitala varianten väcktes. 

Bakgrund 

I skolans värld händer det hela tiden otroligt mycket, exempelvis har det sedan 1980-talet 

skett dramatiska förändringar i skolan i form av kommunalisering, nytt styrsystem och 

decentralisering (Fejan Ljunghill, 2003). När det gäller decentraliseringen säger exempelvis 

Beckman (1994, s. 91): ”Vad det blir av decentraliseringen beror mycket på den lokala 

skolledningen” och han menar vidare att skolledningen och skolledarna har större påverkan än 

vad man tidigare trott, exempelvis på de förändringar som tas beslut om inom skolan. Enligt 

min uppfattning gäller detta även andra förändringar som sker inom skolans värld. 

Skolledning och lärare har en stor påverkan på arbetet i skolan och även om de följer 

styrdokumenten så finns det fortfarande utrymme för egna tolkningar och varianter av dess 

innehåll. Detta leder till att lärarna har en stor påverkan på de förändringar som verkställts. 

Något som lärare har stor påverkan på är framförallt vilka arbetssätt och vilka metoder man 

använder sig av i klassrummet. Ett arbetssätt är portfolion vilken ger läraren stöd i att 

exempelvis kommunicera kring samt göra utvärderingar av elevernas arbeten på ett tydligt 

sätt (Ellmin & Ellmin, 2005; Ellmin & Josefsson, 1999). Med hjälp av portfolion kan läraren 

synliggöra ”flera dimensioner av lärandet (vad man kan, hur man gör, varför man gör det och 

vad resultatet blev) i autentiska material […] och med hjälp av kontinuerlig självvärdering” 

(Ellmin & Ellmin Cederholm, 2006, s. 19). Portfolio räknas som ett relativt nytt arbetssätt då 

skolorna fram till år 2000 hade arbetat med det i ungefär tio år (Skolverket, 2000). Frågan 

som då uppstår är hur långt man har kommit med portfolioarbetet idag, exempelvis om man 

fått klarhet i hur arbetet fungerar med portfolio som metod. 
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Men det som är huvudfrågan i denna uppsats är huruvida portfolio fungerar som ett verktyg 

för att höja elevernas motivation eller inte. Enligt Giota (2002) är det faktum att elevers lust 

att lära har ett stort samband med hur väl de presterar i skolan inget nytt fenomen, snarare 

tvärtom - idag finns flera studier som visar på kopplingen mellan motivation och 

skolprestation. Därför är det, enligt min mening, meningsfullt att se hur relationen mellan 

dessa två fenomen: den relativt nya metoden portfolio samt motivation, som har sådan stor 

inverkan på eleverna och deras resultat, ser ut. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan arbetsmetoden portfolio och 

elevers motivation. Syftet är vidare att belysa om det finns någon skillnad i elevers motivation 

beroende på om arbetet med portfolion är digital eller pappersbaserad samt hur relationen 

mellan portfolio och motivation kan tolkas utifrån några motivationsteorier.  

Frågeställningar 

De frågor som kommer att ligga till grund för studien i denna uppsats är följande: 

1. Vilken relation finns mellan portfolio och elevers motivation? 

2. Vilka skillnader finns mellan pappersbaserad portfolio och digital portfolio gällande 

elevers motivation? 

3. Hur kan relationen mellan elevers motivation i portfolioarbetet tolkas utifrån några 

utvalda motivationsteorier? 

Avgränsning 

En avgränsning som har gjorts i denna uppsats är gällande pedagogens roll i portfolioarbetet, 

speciellt i samband med motivation. Detta hade varit intressant och fördelaktigt att studera, 

men på grund av brist på tid och utrymme har en avgränsning varit tvungen att göras.  

En andra avgränsning har gjorts gällande elevernas åldrar och skolämne. Jag har valt att 

studera relationen mellan portfolio och elevers motivation i stort och inte utifrån vissa 

specifika åldrar på eleverna eller hur portfolioarbetet skiljer sig mellan olika skolämnen.  
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Litteraturgenomgång 

Nedan kommer jag att redogöra för några definitioner av portfolion, dess historia, vilka syften 

och sorters portfolio det finns samt för- och nackdelar. Därefter följer en beskrivning och 

definition av motivationsbegreppet samt sex utvalda motivationsteorier och slutligen en 

kortare genomgång av relationen mellan portfolio och motivation. 

Portfolio  

Begreppet portfolio är ett svårtolkat begrepp, vilket kan ha flera anledningar. En utav dessa 

kan vara att portfolion går att använda på många sätt, inte bara i skolans verksamhet utan även 

inom exempelvis konstvetenskap och andra yrkesgrupper (Ellmin & Josefsson, 1999). Därför 

kommer jag nedan redogöra för tre definitioner av begreppet, dess historia och vilka syften 

och användningsområden portfolion har. Det kommer även redogöras för tre olika sorters 

portfolio som används inom skolans verksamhet, portfolions historia samt portfolions för- och 

nackdelar.  

Definitioner av portfolio 

Det har hänt väldigt mycket i skolan sett till vilket lärande som används - idag talas det om ett 

paradigmskifte där vi har gått från en klassorienterad undervisning till ett elevcentrerat 

lärande (Ellmin & Ellmin, 2005). Enligt Ellmin och Ellmin (2005) är detta en del av en 

utveckling mot en mer komplicerad undervisningssituation vilket gör att det behövs både nya 

förhållningssätt, arbetssätt och hjälpmedel. Ett av de arbetssätt som hör hemma i detta 

sammanhang är portfolion (ibid.).  

Portfolion kan definieras på olika sätt, men en av dessa är följande: 

Att arbeta med portfolio är en form av pedagogisk dokumentation som är lärarledd och 

elevaktiv, positiv och meningsfull och som syftar till att beskriva och tydliggöra vad 

och hur eleven lär, vill uppnå samt hur eleven tänker kring det egna lärandet och vilket 

stöd som behövs. (Ellmin, 2003, s. 27) 

Enligt Ellmin (2003) är inte portfolio enbart en form av dokumentation för pedagogen utan 

även en metod där eleverna får vara aktiva i sin egen lärprocess. Vidare menar Ellmin (2003) 

att dokumentationen, både av elevens nuvarande utveckling och dit de vill komma bör belysas 

på ett positivt och meningsfullt sätt. Enligt McMillan (2012) kan en portfolio definieras som 
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en meningsfull, systematisk process där man samlar och utvärderar elevers produkter för att 

dokumentera utveckling mot det mål som eftersträvas eller har uppnåtts (McMillan, 2012).  

En annan definition av portfolio är att det är ”en kraftfull samling illustrationer (i ord, bild, 

ljud) av elevens skolarbete, ansträngningar, framsteg, redan uppnådda och önskade mål och 

stödbehov. En portfolio är ett omsorgsfullt tecknat porträtt som gör varje elev sedd, hörd, 

bekräftad och delaktig” (Ellmin & Josefsson, 1999, s. 3). Portfolion har kommit att bli ett nytt 

tillvägagångssätt för hur eleven lär sig. Detta visar en bred bild av vad portfolio är och vad det 

innebär samt att det finns olika sätt att se på och använda sig av arbetsmetoden (ibid.). Enligt 

Taube (1997) finns det lika många arbetssätt på vilka man använder en portfolio som antal 

klassrum där de används. 

Portfolions historia 

I Sverige blev de båda begreppen portfolio och portföljmetodik kända under 1990-talet (Bern, 

Frööjd & Torén, 2001). Dock har dokumentation av elevers arbeten pågått i många år, fast i 

något annorlunda former. Oftast har elevernas arbeten skickats hem med eleverna sista dagen 

på terminen och därigenom inte blivit mer genomarbetade, utan snarare slängts direkt (ibid.). 

Skillnaden i dokumentation med hjälp av portfolio i jämförelse med den som tidigare 

användes är att den är mer processinriktad och har mer fokus på produkten. Vidare menar 

Bern et al. (2001) att det är mer struktur i arbetsformen samt att det blir ett mer målmedvetet 

sparande av elevens arbeten när det används som del i en utvecklingsprocess istället för att 

enbart producera produkter. 

Denna typ av dokumentation och arbetssätt är inget nytt fenomen i exempelvis England och 

Nya Zeeland (Bern et al., 2001). Inte heller är det nytt i Italien där portfoliodokumentation av 

barns arbeten och utveckling användes tidigt, redan i början av 1900-talet, men då användes 

inte portfoliobegreppet (ibid.). I USA och Canada har portfoliometodiken används sedan 

1970- och 1980-talet av framförallt lärare på olika nivåer, men även av andra yrkesgrupper, 

som exempelvis konstnärer och modeller (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2006).  

Portfolions syfte 

Eftersom det finns många olika användningsområden och syften att använda portfolion 

kommer jag nedan att redogöra för några av dessa. 
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Stärka självförtroende och öka självkännedom 

Ett av portfolions syften är att stärka elevens självförtroende, vilket åstadkoms då en elev 

lyckas med något eller med säkerhet vet att denne kommer klara något (Bern et al., 2001). När 

eleverna känner att deras arbete är viktigt, exempelvis genom att det visas upp för andra, 

uppnås en känsla av stolthet och de kan samtidigt se sin egen utveckling vilket ger ett bättre 

självförtroende (Bern et al., 2001). Med hjälp av portfolio ges också eleverna en möjlighet att 

öka sin självkännedom genom att vara delaktiga i sitt eget lärande och ta ansvar för det 

(Taube, 1997). Eleverna lär sig på detta sätt ”hur deras egen inlärning fungerar, vilka 

strategier som tycks leda till framgång i arbetet och vilka som är mindre lyckade. 

Reflekterandet över den egna inlärningen leder till slutsatser och nytt måluppsättande” 

(Taube, 1997, s. 14). Ellmin och Ellmin (2005) menar att samlandet av en elevs arbeten, vilka 

man sedan går igenom och diskuterar gör att eleverna känner att deras arbeten är viktiga och 

tas på allvar. Detta leder då till att de även känner att de är betydelsefulla, både som sökare av 

kunskap och som lärande människor. Eftersom det material som sparas är en samling av en 

elevs väl genomarbetade och utförda arbeten, visar dessa vad eleven klarar av vilket leder till 

en positiv självbild för eleven (Ackelman, 2000). 

Konkretisera målen i läroplanen 

Taube (1997) menar att man med hjälp av portfolion kan konkretisera målen i läroplanen. 

Detta genom att bifoga en beskrivning av de mål som ska uppnås med portfolioarbetet. 

Exempelvis kan någon form av registreringsblankett finnas där eleverna kan markera att något 

är uppnått, exempelvis en viss form av skriven text. På detta sätt kan varje elevs delmål 

anpassas och individualiseras efter vad eleven behöver utveckla. I läroplanen (Lgr 11) kan 

man läsa att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-

grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2011, s. 8). Taube (1997) 

menar att portfolion kan användas som utgångspunkt och hjälpmedel genom att den är en 

samlad dokumentation över vad eleverna kan, vilken förmåga de har och deras egen 

självuppfattning vilket synliggör varje barn. På detta sätt kan därför målen i läroplanen 

konkretiseras och specifika delmål kan individanpassas för att främja varje elevs lärande. 

Dokumentation 

Då portfolioarbetet är en del av det vardagliga arbetet i skolan förs en kontinuerlig 

dokumentation över olika pedagogiska processer och arbetssätt vilket leder till att portfolion 
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synliggör utvecklingen i elevens sparade verk (Bern et al., 2001). Den kontinuerliga 

dokumentationen som skapas med hjälp av portfolion hjälper läraren att skapa en bra, 

individuell planering för eleven då den hjälper läraren att få en helhetsbetonad och autentisk 

bild av eleven (Ellmin & Ellmin, 2005). Dokumentationen underlättar inte bara att se elevens 

utveckling utan är också bra vid eventuella lärarbyten eller förflyttningar mellan skolor eller 

skolformer (Bern et al., 2001). Dokumentationen vid användningen av portfolion underlättar 

också vid olika typer av samtal, exempelvis föräldrasamtal. ”Det handlar om en ny form av 

pedagogisk dokumentation som kan bli en plattform för att öppna en meningsfull kanal för 

information, kommunikation och samarbete kring elevens utveckling” (Ellmin & Josefsson, 

1999, s. 9).  

Att använda portfolio som dokumentation inför och under utvecklingssamtal innebär att det 

finns underlag att ta stöd i, vare sig eleven behöver emotionellt, informativt eller andra typer 

av stöd (Ellmin & Josefsson, 1999). Genom att lärare, elev och föräldrar kan titta i en elevs 

portfolio är det lätt att synliggöra eventuella behov av stöd, detta då varje elevs särskilda 

stödbehov bör lyftas upp och bli känt, uttalat och åskådliggjort för att kunna åtgärdas (ibid.). 

Ellmin och Ellmin Cederholm (2006) menar att portfolion gör att samtalet har ett konkret 

underlag att utgå ifrån och att denna tydlighet leder till ökad förståelse och därigenom 

möjliggör en positiv utveckling av det som har tagits upp. 

Utvärdering 

En elevs portfolio kan också ha ett viktigt syfte när det kommer till utvärdering. Genom att 

titta i portfolion samt reflektera över innehållet kan läraren få en överblick över huruvida 

eleven är på väg att nå målen eller ej samt på samma gång även få en överblick över vad 

eleven behöver jobba mer med för att nå målen (Bern et al, 2001). Ellmin (2003) menar att 

”portfolio som utvärderingsform erbjuder möjligheter till en mer dynamisk, visuell 

presentation av elevens utveckling” (s. 126) samt att portfolion ger ”en bredare och mer 

genuin bild av elevens lärande än vad mer gruppadministrerade, externt bedömda och 

normativt tolkade värderingsmetoder kan ge” (s. 126). Portfolioanvändningen utvecklades i 

början som ett alternativ till den traditionella utvärderingen. Man ville använda mer valida 

metoder, det vill säga metoder som verkligen mäter det som är avsett att mäta. Detta då den 

traditionella metoden inte ansågs fånga hela bredden av elevens inlärning (ibid.). Man menade 

att portfolion visar processen över elevernas inlärning samt visar bredden av kunskap som 

eleven fått över tid, något den traditionella utvärderingen saknar (Taube, 1997). Ellmin och 
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Ellmin (2005) menar att portfolioutvärderingen är kopplad både till hur eleven lär sig 

(processen) samt vad eleven lär sig (produkten/produkterna), dvs. till autentiska 

arbetssituationer, till skillnad från utvärderingar som till exempel prov och tester som är 

plockade ur den egentliga kontexten då eleverna lär sig. Utvärderingar med hjälp av 

portfolion kan även ses som ett komplement till den traditionella utvärderingen, detta då den 

kan ge flera dimensioner av lärandet, exempelvis vad man kan, hur man gör och så vidare, 

och inte enbart mättal och procenttal (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2006). 

Olika sorters portfolio 

Det finns många olika sorters portfolio, både för lärare och elever i skolan samt för andra 

yrkesgrupper (Ellmin, 2003). Nedan kommer en redogörelse för pappersbaserad portfolio och 

digital portfolio. 

Pappersbaserad portfolio 

Nedan redogörs det för två olika sorters pappersbaserad portfolio: arbets- eller processinriktad 

portfolio och visnings- eller utvecklingsinriktad portfolio. Dessa hänger samman och skolor 

använder ofta båda sorterna. Arbetsportfolion är den som används under arbetets gång medan 

uppvisningsportfolion snarare är ett axplock av elevens bästa arbeten (Ellmin & Josefsson, 

1999). Båda dessa sorters portfolio kan användas som underlag vid olika typer av samtal, som 

exempelvis samtal mellan lärare och elev samt utvecklingssamtal (Ellmin & Ellmin, 2005). 

Arbets- eller processinriktad portfolio 

Det som anses vara typiskt för denna typ av portfolio är att den används med stor frihet, det 

vill säga, det som sparas och dokumenteras är det som känns meningsfullt för eleven själv 

samt det som visar på utveckling över tid (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2006). Den bör ge en 

möjlighet att dokumentera arbets- och inlärningsprocessen, vilket blir bäst om de sparade 

alstren dateras så att läraren lättare kan se elevens utveckling (Taube, 1997). Det som skiljer 

den arbets- eller processinriktade portfolion från exempelvis visnings- eller 

utvecklingsportfolion är att arbeten sparas kontinuerligt i den förstnämnda och att ett färre 

antal arbeten sparas över tid i den senare (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2006).  

Visnings- eller utvecklingsportfolio 

Enligt Ellmin och Josefsson (1999) innehåller en visningsportfolio, eller utvecklingsportfolio 

som den också kallas, ofta vissa utvalda alster ur den arbets-/processinriktade portfolion. 

Dessa alster ska vara del i en utveckling inför kommande år och därigenom visas elevens 
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utvecklingskurva och kan användas vid exempelvis utvecklingssamtal och elevsamtal (Ellmin 

& Josefsson, 1999). Portfolion är då i det närmsta en meritportfölj då den visar upp ett urval 

av elevens bästa arbeten och visar utvecklingen över tid, ibland flera år (Ellmin & Ellmin 

Cederholm, 2006).  

Digital- eller elektronisk portfolio 

Idag har vi en helt annan kommunikations- och informationsteknologi än vi hade tidigare, 

med nya möjligheter i form av multimediaverktyg som till exempel digitalkameror och 

ljudinspelningar som kan visa en än mer allsidig bild av både lärande och utveckling (Ellmin 

& Ellmin, 2005). Ellmin och Ellmin (2005) menar att den digitala portfolion är en stor 

tillgång då den bland annat kan visa värdefulla ögonblick i lärandet och engagerar flera sinnen 

samtidigt. En annan fördel med den digitala portfolion är att det är lätt att flytta, omforma och 

göra ändringar i materialet samt att den möjliggör chansen att minska mängden 

pappersbuntar, teckningspärmar och dylikt (Bern et al., 2001).  

Portfolions för- och nackdelar 

Det som är mest fördelaktigt i arbetet med portfolion är att eleverna själva arbetar aktivt med 

självreflektion och självutvärdering (McMillan, 2012). Detta leder då till att de blir delaktiga i 

bedömningsprocessen genom att reflektera över sina prestationer och genomföranden, vara 

kritiska mot sina arbeten samt utvärdera dem. Eleverna får också träna på att ta egna beslut 

och motivera dem genom de arbeten de väljer att jobba med i sin portfolio (ibid.). Ytterligare 

en fördel är att eleverna får möjligheten att utveckla sin förmåga att arbeta tillsammans med 

andra, detta genom att exempelvis utvärdera varandras arbeten och ge kommentarer. Genom 

att eleverna får kommentarer från både lärare och klasskamrater utvecklas deras arbete 

eftersom de får en större förståelse för sitt eget arbete (McMillan, 2012). På detta sätt ökar 

elevernas motivation, detta då de får en större kontroll över sin inlärning då de arbetar med 

sina alster och återkommande ser en koppling mellan arbete och prestation (ibid.). McMillan 

(2012) lyfter även ytterligare fördelar i arbetet med portfolion som kan ses i Figur 1.  
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Figur 1. För- och nackdelar med portfoliobedömning (McMillan, 2012, s. 668). 

Några nackdelar med portfolion, som även de kan ses i Figur 1, är exempelvis att 

bedömningen med portfolio är väldigt tidskrävande samt kräver mycket resurser för att 

genomföras korrekt (McMillan, 2012). Det krävs även mycket tid att designa portfolion och 

dess bedömningskriterier (McMillan, 2012). ”Portfolio assessment, when done correctly, is 

very demanding; it requires time, expertise, and commitment” (McMillan, 2012, s. 668). 

Detta innebär att lärare bör vara tränade att arbeta med portfolio och känna sig säkra i arbetet 

med den, för att på så sätt få ut så mycket som möjligt av arbetsmetoden (McMillan, 2012).  

Motivation 

Även begreppet motivation är något som kan ses genom olika ”glasögon” eller synvinklar. 

Motivation är ett svårdefinierat begrepp som används på olika sätt av olika forskare och 

definitionen är av varierande slag i flera av de stora sökmotorerna, som Nationalencyklopedin 

och Svenska Akademins Ordbok (i Ahl, 2004). Därför kommer jag i detta avsnitt kort 

redogöra för begreppets definition samt titta närmare på några utvalda motivationsteorier.  

Definition av motivation 

Som beskrivet ovan är motivation ett svårdefinierat begrepp. Men ordet motivation kommer 

från det latinska ordet movere, vilket betyder att röra sig. Innebörden är att motivation är 

något som ska hålla igång oss och hjälpa oss att slutföra våra åtaganden, att motivation ”is the 

process whereby goal-directed activity is instigated and sustained” (Schunk, Pintrich & 

Meece, 2008, s. 4). Med bakgrund i detta är motivation det som skapar en drivkraft hos en 

person att nå det som denne medvetet vill uppnå eller undvika. Motivationen innefattar då 
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också aktivitet, en mental eller fysisk handling för att nå dessa mål (Schunk et al., 2008). 

Enligt Bomia, Beluzo, Demeester, Elander, Johnson och Sheldon (1997) innebär motivation: 

Motivation refers to the magnitude and direction of behavior; it refers to the choices 

people make as to what experiences or goals they will approach or avoid and the degree 

of effort they will exert in that respect. In relation to education, motivation refers to a 

student´s willingness, need, desire and compulsion to participate in, and be successful 

in, the learning process; it seeks to increase the factors that move a student toward 

becoming more involved in the class and the subject matter. (Bomia et al., 1997, s. 3) 

Detta innebär alltså att motivation är ett begrepp som är beroende av flera aspekter, 

exempelvis de val en person gör och vilka mål denne vill uppnå. I skolsammanhang däremot 

syftar motivation exempelvis på viljan att vara delaktig och framgångsrik i lärprocessen 

(Bomia et al., 1997).  

Motivationsteorier 

Nedan kommer en redogörelse för några utvalda motivationsteorier där Schunks et al. (2008) 

indelningar av motivationsteorier har använts. Detta för att skapa en bakgrund till vilka teorier 

som finns och kan påverka elevers motivation. 

Förväntan och värdeteori1 

Förväntan och värdeteorin har fokus på två specifika byggstenar: förväntning och värde. 

Dessa två ord bildar grunden i teorin och är båda en typ av kognitiv tro inom individen. 

Förväntningen innebär elevens förväntningar att klara av/lyckas med en uppgift. En typisk 

fråga gällande förväntning som en elev kan ställa är ”klarar jag av den här uppgiften?”. Det 

innebär alltså en elevs förväntan om huruvida han/hon kommer att klara exempelvis ett prov. 

Värdet innebär däremot hur stort värde eleven lägger vid att utföra uppgiften. En typisk fråga 

en elev kan ställa är exempelvis ”varför ska jag göra denna uppgift?” där lärarens svar kan 

innebära en förklaring, både av nödvändighet, kostnad, intresse och betydelse för eleven 

(Schunk et al., 2008).  

Andra komponenter som har inverkan på motivationen inom denna teori är elevernas mål och 

”själv-scheman”. Målen innebär elevernas mål på lång och kort sikt medan ”själv-scheman” 

innebär deras tro på sig själva, exempelvis hur de är/kan bli som personer, tankar om sin 

                                                  

1
 Egen översättning av Expectancy-Value Theories i Schunk et al. (2008). 
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personlighet och tro på möjlighet till framgång inom exempelvis skola eller sport (Schunk et 

al., 2008). En annan komponent som inverkar på motivationen är elevens känslomässiga 

minnen av prov eller uppgifter. Dessa känslomässiga minnen kan leda till positiv eller negativ 

inverkan på hur eleven värderar uppgiften.  

Alla dessa delar som tas upp i teorin, exempelvis förväntning, värde samt den känslomässiga 

påverkan är alla delar av elevens egen tro och funderingar kring vad de klarar, hur intressant 

något är samt hur högt de värderar en uppgift (ibid.). Både värdet och förväntan är viktiga för 

elevens framtida engagemang, envishet och prestation. Är en elev säker på att klara en uppgift 

men inte värderar den högt så kommer eleven sannolikt inte engagera sig i uppgiften och vice 

versa – tror eleven inte att denne klarar av en uppgift, lågt värderad, spelar det ingen roll hur 

intressant och viktig eleven anser att uppgiften är, de kommer inte engagera sig (Schunk et al., 

2008). 

Attributionsteori2
 

Denna teori är kognitiv och baserad på att människan är en medveten, rationell varelse. Teorin 

är baserad på två antaganden: att individer motiveras av ett mål att förstå och kunna hantera 

omgivningen och sig själv samt att människor är forskare som försöker förstå sin omgivning 

och de påverkande faktorerna av sitt och andras beteende (Schunk et al., 2008). Detta innebär 

att människor försöker förstå varför något hände, orsaken till exempelvis varför någon sa eller 

gjorde på ett visst sätt. I skolan kan detta innebära att en elev försöker förstå varför denne inte 

klarade av ett visst prov eller en specifik uppgift (ibid.). 

Vanligtvis finns det två faktorer som påverkar en händelse: miljö och personliga faktorer. 

Exempel på det förstnämnda kan vara hur det gick på ett prov för övriga kamrater och ett 

exempel på det sistnämnda innefattar elevens egna tankar och förväntningar, exempelvis hur 

bra denne är inom ett skolämne (Schunk et al., 2008). Dessa två faktorer påverkar elevens 

tankar om exempelvis vad ett dåligt provresultat berodde på, huruvida det var otur, dåligt 

humör, svårt prov eller liknande. Detta påverkar i sin tur resultatet i elevens vidare motivation 

inom ämnet. Exempelvis, om en elev tolkar ett provresultat som att denne är dålig på 

matematik så kan detta leda till att denne anstränger sig mindre i ämnet framöver oberoende 

av vad som var den egentliga anledningen till varför eleven inte klarade provet. (ibid.). 

                                                  

2
 Egen översättning av Attribution Theory i Schunk et al. (2008). 
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Omgivning Beteende 

Sociokognitiv teori3 

Denna teori berör den sociala påverkan på beteende. Det innebär enligt denna teori att 

människan lär sig beteenden, regler och liknande genom att observera andra (Schunk et al., 

2008). Inom denna teori finns det, enligt Bandura (1986), tre grundläggande delar som hela 

tiden är i samspel och är påverkade av och påverkar varandra. Dessa är: omgivningen, det vill 

säga allt som finns runt omkring oss, beteendet, vilket innebär våra handlingar samt 

personligheten, hur vi är som personer (se Figur 2).  

 

 

 

 

Figur 2. Tre grundläggande faktorer inom den sociokognitiva teorin (Egen översättning från Bandura, 

1986). 

Inom sociokognitiv teori menas att motivationsprocessen påverkar både lärande och 

prestation. Inom denna teori handlar det även om att lära sig genom praktisk träning, enactive 

learning. Med hjälp av praktisk inlärning kan då eleven ta vid beteenden som uppfattas som 

bra och förkasta det som misslyckas eller ej anses som bra. En annan inlärning är att lära sig 

genom att titta på andra eller titta på symboliska modeller, vicarious learning (Schunk et al., 

2008). Detta innebär att människan lär sig genom observation, men kunskapen visas inte 

förrän denne känner sig motiverad att visa sina kunskaper. Känslan av att kunskapen passar 

att visa upp samt att konsekvensen av denna handling är positiv är avgörande för att den ska 

synliggöras (Schunk et al., 2008). Ett exempel på detta är en pojke som gör en Heimlich 

manöver på ett annat barn som satt i halsen. Pojken hade aldrig innan utfört denna manöver 

men hade sett på tv hur man går tillväga (ibid.). Detta innebär att pojken hade lärt sig genom 

observation hur manövern skulle utföras och kände att det var rätt tillfälle att visa sina 

kunskaper kring Heimlich manöver (Schunk et al., 2008). 

Mål och målorienterad teori4 

Denna teori är en del av den sociokognitiva teorin som nämnts ovan. Fokuset här ligger på att 

uppnå mål. När en person har ett mål att sträva efter blir denne mer engagerad att delta och 

                                                  

3
 Egen översättning av Social Cognitive Theory i Schunk el al (2008).  

4
 Egen översättning av Goals and Goal Orientations i Schunk et al. (2008).  

Personlighet 
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göra sitt bästa i uppgiften som personen tror kan leda till måluppfyllelse (Schunk et al., 2008). 

När personen märker sin utveckling mot målet känner denne tillit till sig själv och sin förmåga 

vilket då gör att elevens motivation stärks och måluppfyllelse uppnås. Detta gör då, i sin tur, 

att eleven antar nya mål (ibid.). I teorin finns det två generella vägar mot målet som eleven 

kan använda vid sitt skolarbete. Den ena kallas a mastery orientation, vilket innebär att eleven 

fokuserar på att lära sig på djupet. Exempelvis att klara av uppgifter utifrån dennes normer av 

hur mycket denne klarar av eller utifrån personlig utveckling (Schunk et al., 2008). Det andra 

tillvägagångssättet är a performance goal orientation, där man istället fokuserar på att 

demonstrera kunskaper eller förmåga och samtidigt har i åtanke hur detta bedöms i jämförelse 

med andra. Detta kan i klassrummet innebära att eleven strävar efter att vara den bästa i 

klassen på exempelvis en redovisning eller ett prov och få högst betyg. Båda dessa 

tillvägagångssätt inom teorin har alltså stor påverkan på motivationen, men varierar på vilket 

plan och med vilket tillvägagångssätt eleven uppnår sitt/sina mål (ibid.). 

Intresse och inverkan5 

I denna teori påverkas motivationen av elevens intresse av och inverkan de vill ge ett ämne. 

Intresset omfattar viljan att engagera sig samt huruvida eleven gillar en uppgift eller inte 

(Schunk et al., 2008). Denna teori innefattar dock inte enbart ett teoretiskt perspektiv, som 

övriga teorier, utan flera olika variabler. Ofta görs en skillnad mellan personligt och 

situationsbaserat intresse för en uppgift där det första berör något som eleven känner ett 

personligt intresse för medan det andra intresset är beroende av exempelvis miljön. Ett 

exempel på detta kan vara att intresset för ämnet ökar tack vare att miljön framkallar bra 

minnen av tidigare framgångsrika uppgifter (ibid.). Både intresse och påverkan kan därmed 

inverka på elevens inlärning och prestationen. Detta då elevernas intresse och lust att arbeta 

med en uppgift, utifrån vissa påverkansfaktorer influerar motivationen. Även självkänsla och 

egenvärde är något som lyfts upp som centrala delar i denna teori, två emotionella relationer 

till jaget som också påverkar intresset och därigenom elevens motivation. Egenvärdet avser då 

vilka känslor en person känner för sig själv. Enligt Schunk et al. (2008) visar forskning kring 

egenvärde att det är en viktig del och något som har en stor påverkan på utbildning. 

                                                  

5
 Egen översättning av Interest and Affect i Schunk et al. (2008). 
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Inre och yttre motivation6 

Inre motivation innefattar något man engagerar sig i för sin egen skull, exempelvis att man 

anser uppgiften underhållande. Man bryr sig inte om beröm och dylikt utan uppgiften i sig är 

belönande nog. Yttre motivation innebär att man gör uppgiften för att den kommer resultera i 

beröm eller annan typ av belöning (Schunk et al., 2008). Inre och yttre motivation är båda 

bundna till tid och kontext. En viss aktivitet kan vara både inre respektive yttre motiverande 

för olika elever, beroende på tid i relation till den specifika uppgiften. Detta innebär att en 

uppgift som är inre motiverande vid en viss tidpunkt kan ha förlorat värdet vid en senare 

tidpunkt, exempelvis några år senare. När en elev jobbar med en uppgift och har en inre 

motivation visar forskning att det inte bara är roligare, då eleven gör detta av eget intresse, 

utan att det också är mer gynnsamt för inlärningen (ibid.). 

Portfolio och motivation 

Då denna uppsats berör relationen mellan portfolio och motivation lyfts här vad litteratur 

inom dessa två områden säger om relationen mellan dem. Enligt Ellmin (1999, i Ellmin & 

Josefsson, 1999) kan portfolions syften visualiseras genom ett träd – kunskapens träd (se 

Figur 3) där trädets lövverk motsvarar de arbeten eleven har gjort och samlat i sin portfolio 

samt stammen som består av portfolions fyra syften: synliggöra, tydliggöra, ansvariggöra och 

möjliggöra (ibid.).  

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Kunskapens träd (Ellmin, 1999, i Ellmin & Josefsson, 1999, s. 7). 

                                                  

6
 Egen översättning av Intrinsic and Extrinsic Motivation i Schunk et al. (2008).  
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Vidare beskrivs att ”Portfolion syftar ytterst till att göra eleven mer motiverad genom 

upplevelsen av ökad kontroll över sitt eget lärande. Eleven har nycklarna till sitt lärande inom 

räckhåll” (Ellmin & Josefsson, 1999, s. 7).  

Ackelman (2000) menar att portfoliometoden hjälper till att skapa en positiv självbild hos 

eleven, detta då allt som sparas i portfolion visar vad eleven kan och klarar av vilket leder till 

en bättre självbild. Finns det en tro på att man är bra, duger och klarar av något leder detta till 

en motivation hos eleven att påbörja ett nytt lärande eller fortsätta med nya utmaningar (ibid.).  

Enligt Taube (1997) har forskning om motivation visat att ”vi arbetar effektivast och utnyttjar 

våra förmågor bäst när vi arbetar i riktning mot mål som vi upplever som meningsfulla” (s. 

13). Detta leder alltså till att när eleverna inte förstår varför en uppgift är meningsfull och inte 

känner något personligt intresse för en uppgift eller ett visst mål, leder detta till att inlärningen 

aldrig blir maximal (ibid.). Taube (1997) menar vidare att framförallt omotiverade elever, 

men även motiverade elever, arbetar mer effektivt när de arbetar gentemot mål som engagerar 

dem. Arbetet med portfolion ska därmed utveckla eleverna så att de exempelvis känner en 

större självtillit, utvecklar sin reflektionsförmåga, får möjlighet att utvärdera sitt eget material, 

sätter mål samt känner en stor lust att lära (ibid.). Detta ska då leda till att eleverna blir 

självständiga i sitt arbete samt känner sig engagerade och aktiva i processen. Hon menar 

vidare att metoden tycks ”vara mycket löftesrik när det gäller att stärka elevernas självtillit 

och därmed deras motivation och uthållighet samt deras metakognitiva
7
 förmåga och därmed 

förmåga att styra sin egen inlärning” (Taube, 1997, s. 66). 

Genom portfolioarbetet får eleverna en större möjlighet att vara aktiva och delaktiga i sitt eget 

lärande (Ellmin & Ellmin, 2005). Exempelvis genom att eleven själv får välja vilka alster som 

ska sparas i portfolion och diskutera dem med klasskamrater och lärare så får arbetet en större 

betydelse för eleven – arbetet är viktigt vilket betyder att eleven är viktig och sätter ett större 

värde på sig själv som sökande och lärande individ (ibid.). 

Ellmin och Ellmin Cederholm (2006) menar att processarbetet i portfolion är ett bra 

reflektionsarbete för att titta på elevens resultat och därmed kunna titta på vilka nya mål som 

ska formuleras för att komma vidare i utvecklingen. Detta beror på att portfolioprocessen inte 

                                                  

7
 En medvetenhet om och förståelse av den kunskap man besitter (Nationalencyklopedin, 2012). 
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enbart sätter fokus på då och nu utan också den vidare utvecklingen – framåt, vilket gör att 

eleven ser sin egen utveckling (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2006). De menar vidare att: 

Det finns något kraftfullt i att se sin egen utveckling med ett då och ett nu. Att sätta mål 

för nästa steg och ständigt utmana sig själv att lära och utvecklas (meningsfulla mål är 

viktigt enligt motivationsforskningen) ger ökat självförtroende och motivation, och 

därmed är den positiva spiralen igång. (Ellmin & Ellmin Cederholm, 2006, s. 34) 

Det innebär också att en persons brister och svårigheter inte bortses från, utan snarare används 

ett annat tillvägagångssätt för att tackla dem. Eleverna får med portfoliometoden se att det går 

att övervinna dessa svårigheter genom att lära sig genom sina egna arbeten (Ellmin & Ellmin 

Cederholm, 2006). 

Eftersom portfolion är en så pass bred metod att använda beskriver den helheten av elevens 

lärande (Ellmin, 2003). Denna breda metod innebär därmed, eftersom eleven kan använda 

olika sätt att visa vad denne kan exempelvis genom både ord, bild och ljud, att det blir lättare 

för varje elev att bli sedd för just det som denne är bra på. Det blir även en större möjlighet till 

individualisering vilket i sin tur bidrar till bland annat motivation hos eleverna (ibid.). 

Sett mer specifikt till den digitala portfolion menar McMillan (2012) att den digitala 

portfolion har samma syften som den pappersbaserade portfolion men att den tillåter en 

annan, breddad typ av inlärning då eleverna kan använda mer multimedia i form av 

exempelvis inspelningar, bloggar och skannade dokument. Den digitala portfolion uppmuntrar 

även självstyrd inlärning, där eleverna själva ansvarar över vad de ska arbeta med. Men den 

största fördelen, som är väldigt motiverande för eleverna är möjligheten till och det faktum att 

den digitala portfolion uppmuntrar användningen av multimedia (McMillan, 2012). Det är 

motiverande för eleverna då de får möjligheten att arbeta med unika material som de får 

vinkla på det sätt de vill – de har en större äganderätt och flexibilitet över sitt eget arbete. Med 

hjälp av den digitala portfolion ökar både lärares och elevers inlärning samtidigt som den 

även kan vara användbar för att öka elevers engagemang (McMillan, 2012). Då 

portfolioarbetet leder till att eleverna får ett större ansvar genom självständighet, 

självvärdering, samarbete samt reflektion gör detta att eleven kan påverka sin egen väg till 

utveckling (Ellmin, 2003). Enligt McMillan (2012) ökar elevernas motivation då de kan se 

kopplingen mellan sina ansträngningar och uppnådda resultat i och med en ökning av kontroll 

över sitt eget lärande (ibid.).  
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Metod 

Denna uppsats är av forskningskonsumerande slag vilket innebär att den är baserad på tidigare 

forskning inom det berörda området, i detta fall forskning gällande motivation och 

portfoliometodik. Nedan kommer en redogörelse för tillvägagångssättet för att få tillgång till 

de vetenskapliga artiklar, litteratur och andra användbara dokument som har använts i 

uppsatsen samt vilka sökmetoder och databaser som användes. 

Sökmetoder och databaser 

Vid sökande av litteratur har jag framförallt använt mig av Internet, och mer specifikt olika 

former av databaser, exempelvis ERIC (Education Resources Information Center), Academic 

Search Premier och Libris som finns att tillgå vid Linköpings universitetsbibliotek, HumSam-

bibliotekets katalog. Vetenskapliga artiklar innehåller ny kunskap om området som beskrivs 

och artiklarna är granskade samt kontrollerade utifrån bestämda regler att de uppfyller vissa 

krav, detta ska göra att det som publiceras enbart ska vara bra forskning (Segersten, 2006). 

Därför, med vetskap om granskningen av artiklarna valde jag att framförallt använda mig av 

denna typ av artiklar. Dock använde jag även inledningsvis ett annat sökdokument, Google 

Scholar, vilket är google.se:s databas där det är möjligt att specifikt söka efter vetenskapliga 

artiklar. Jag använde denna sida som inspiration i inledningen av uppsatsskrivandet och 

hittade en intressant vetenskapliga artikel som jag sedan kommit att använda i uppsatsen, 

detta efter att ha kontrollerat att den är anonymt granskad, så kallad peer reviewed. Segersten 

(2006) menar att det är ett ypperligt tillvägagångssätt att titta på den fria webben för att sätta 

sig in i sitt ämne. Hon menar vidare att betaldatabaser som ERIC har en annan sorts 

kvalitetssäkring, men att även den fria webbens material kan vara väldigt bra (ibid.).  

Vid sökande på dessa databaser har jag använt mig av sökord som exempelvis motivation, 

portfolio, e-portfolio, pappersbaserad portfolio, olika sorters portfolio, jämförelse portfolio, 

öka motivation och minska motivation. Dessa sökord är baserade på uppsatsens 

frågeställningar. Jag har även sökt på dessa ord med den engelska motsvarigheten på ordet för 

att öka möjligheterna att hitta bra litteratur. Jag har även använt mig av översiktsläsningar där 

jag utgått ifrån dessa sökord för att hitta relevant litteratur. På liknande sätt har jag även gjort 

med de böcker som har använts i min uppsats. För att hitta relevant litteratur har jag sökt på 

universitetets bibliotekskatalog på liknande sökord som ovan, både med hjälp av det svenska 

och det engelska ordet och utgått ifrån dessa för att hitta väsentligt litteratur till uppsatsens 

analys.  
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Urval 

När jag inledningsvis hade hittat litteratur att arbeta med genomfördes en 

översiktsgranskning. Friberg (2006) menar att vid en litteraturöversikt bör man först få en 

överblick på helheten av de valda texterna och sedan läsa igenom dem ytterligare en gång för 

att få ett intryck av vad de behandlar. Jag valde att följa detta upplägg och efter ytterligare 

genomläsningar började jag att avgränsa materialet.  

Den avgränsning jag använt innefattar den litteratur som är relevant för mina frågeställningar, 

vissa artiklar berörde portfolio och motivation utifrån andra aspekter än den jag utgått från 

och därför valdes dessa bort. Samtidigt har jag gjort en översikt över litteraturens 

publiceringsår för att eftersträva en så ny forskning som möjligt. Därför utgick jag från 

litteratur där majoriteten är publicerad under 2000-talet. Utifrån detta har jag sedan även 

använt mig utav referenser som används i annan litteratur där jag har sökt upp grundkällan 

och använt mig av den och utifrån denne hittat ytterligare referenser. En del av den manuella 

sökningen är att studera referenslistan i de artiklar som berör det området som ska behandlas, 

där man kan finna fler artiklar att använda (Forsberg & Wengström, 2010). På detta sätt har 

då valet av litteratur blivit genomarbetat och jag kunde göra ett urval av vad som var relevant 

litteratur för mitt område. 

Bearbetning 

Efter att ha hittat olika typer av litteratur inom det berörda området samt gjort ett urval av 

dessa och börjat läsa krävdes bearbetning av materialet. För att få ytterligare överblick 

sorterades litteraturen in i olika kategorier. Artiklarna och litteraturen delades in efter: 

portfolions syften, portfolions historia, motivationsteorier och sedan delades de in i 

kategorierna digital och pappersbaserad portfolio samt utifrån artiklar vars resultat visade att 

elevernas motivation ökade av portfolioarbetet respektive minskade.  

Efter denna bearbetning valde jag att dela upp artiklarna med en kategorisering baserad på 

vad som skulle studeras i denna uppsats. Dessa kategorier utgick ifrån frågeställningarna och 

var indelade för att få en översikt över vilka artiklar som behandlade vad. Denna 

kategorisering kom sedan att bli resultatet i denna uppsats och de olika kategorierna kan nu 

observeras i resultatdelen som huvudrubriker: relationen mellan portfolio och motivation (1), 

skillnaden i motivation mellan digital och pappersbaserad portfolio (2) och sist men inte 

minst motivationsteorier (3).  
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Resultat 

Nedan kommer en redogörelse för de resultat som har uppkommit efter genomgång av 

relevant litteratur gällande relationen mellan portfoliometodik och motivationsforskningen. 

Då jag ej valt att fokusera på specifika åldrar i uppsatsen kommer dessa inte redogöras för 

specifikt vid varje resultat, istället varierar eleverna från att gå i årskurs 1 i grundskolan till att 

vara förskollärarstudenter på universitet. Men för att inte förvirra läsaren benämns alla som 

elever.  Då jag heller inte valt att studera relationen mellan motivation och portfolio sett till 

skolämne kommer jag heller inte belysa detta fenomen i resultatet.  

Relationen mellan portfolio och motivation 

Nedan kommer en beskrivning av de för- och nackdelar som lyfts i litteraturen i relationen 

mellan portfolio och motivation. Det innebär alltså framförallt vilka för- och nackdelar som 

eleverna upplever i portfolioarbetet som därigenom påverkar deras motivation. 

Fördelar  

Niikko (1997, i Niikko 2002) har nämnt att portfolioarbete är en metod som aktiverar och 

motiverar elever att ”learn about themselves and to see the relations between learning and 

study or practice and study” (s. 71). Arbetet med portfolio ger eleverna möjligheten att själva 

ta kontroll över sin inlärning vilket i sin tur uppmuntrar ägarskap, stolthet och högt 

självförtroende (Frazier & Paulson, 1992). Portfolio anses bidra till utveckling av 

självförtroende, professionell utveckling och bra undervisningspraktik (bl.a. Harnell-Young & 

Morris, 1999 i Woodward & Nanlohy, 2004). I Niikkos (2002) studie ansåg de elever som 

hade provat på portfolio som metod att arbetet hade haft en positiv inverkan på deras attityd 

samt att de utvecklats mycket. 

Efter att elever på en skola i Alicante, Spanien, hade provat att använda portfolio som metod i 

skolan fick eleverna sammanfatta sina upplevelser. Resultatet av detta sammanfattades i en 

lista där man på punkt nummer fem kan läsa: ”Increase of students´ motivation” (Martínez-

Lirola & Rubio, 2009, s. 101) vilket visar att eleverna själva anser att deras motivation har 

ökat med hjälp av portfolio. Eleverna sammanfattade även sina upplevelser över vad de ansåg 

vara portfolioarbetets största fördelar. En av eleverna uttryckte följande:  

”Using portfolio makes students an active part of the learning process; they are 

motivated to learn and their learning process is progressive”. (Martínez-Lirola & Rubio, 

2009, s. 101) 
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En annan elev uttrycker sig på följande sätt när denne sammanfattade sin åsikt efter att ha 

använt portfolio: 

”Using portfolio motivates me due to the variety of activities and because I can practice 

every topic of the programme and see a connection between these activities and the 

ones of the exam”. (Martínez-Lirola & Rubio, 2009, s. 102) 

Resultatet i denna studie visar att studenterna anser att portfolion är mer fördelaktig än 

ofördelaktig (Martínez-Lirola & Rubio, 2009). Eleverna anser bland annat att de har lärt sig 

av det nära samarbetet mellan teori och praktik, har känt sig delaktiga i lärprocessen och varit 

mer aktiva i utvärdering än i den traditionella utvärderingsmetoden. Men den största fördelen 

är elevernas attityd. De utvecklade ett större självförtroende under arbetets gång samt 

utstrålade större kompetens och en positiv attityd som hjälpte dem att utveckla portfolion på 

ett kreativt sätt (ibid.).  

Även Frazier och Paulson (1992) såg en växande motivation hos eleverna i en klass i Oregon, 

USA. Denna klass började arbeta med portfolio då läraren var intresserad av portfoliometoden 

och framförallt det faktum att metoden uppmuntrar självutvärdering. Därför introducerades 

detta i klassen och läraren såg portfoliometodens gynnsamhet: eleverna ville helt plötsligt 

skriva mer än innan och var engagerade i portfolioprocessen (ibid.). Något annat som visade 

sig under året som klassen arbetade med portfolio var att deras självförtroende växte samt att 

de i sina skrivprojekt började komma underfund med vilken stil de ville använda i sina texter. 

Eleverna började alltså lära sig att de kunde dra nytta av något de redan skrivit – de kunde 

ansvara för sitt eget lärande (Frazier & Paulson, 1992).  

I Dotson och Hendersons (2009) studie uppmärksammades en positiv förändring hos 

eleverna. De var engagerade i projektet, uppmuntrade att bifoga saker i sin portfolio samt 

villiga att ta eget ansvar för sitt arbete och sätta individuella mål. Att ge elever möjligheten att 

göra egna val över sin inlärning innebär enligt Kinzie, Sullivan och Bergdel (1988, i Traynor, 

2003) att eleverna använder sig av learner-controll, lärandekontroll. Detta leder till att 

eleverna känner sig duktiga över att själva ha kontroll och att de tar ansvar vilket leder till att 

uppgiften får en större personlig betydelse och att eleven får ett större intresse vilket leder till 

en positiv attityd till uppgiften (ibid.). Denna typ av elevkontroll bidrar i sin tur till att 

elevernas motivation ökar eftersom eleverna gör medvetna val i arbetet, vilket i sin tur 
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påverkar resultatet och leder till ett ökat självförtroende och en känsla av kunnande 

(DeCharms, 1968; Lepper, 1985 m.fl., i Traynor, 2003).  

Tuksinvarajarn och Watson Todd (2009) menar att utmaningar med portfolion, som 

exempelvis att få eleverna att visa och bibehålla intresset, kan åtgärdas genom att infoga 

uppgifter som är av intresse för eleverna. Detta var något de provade då de använde en 

tamagotshi-liknande figur, kallad e-pet i den digitala portfolion. Detta e-pet är ett digitalt djur 

eleven ”matar” med uppgifter vilket gör att figuren går igenom olika livscykler och är på olika 

humör beroende på hur många uppgifter och vilket betyg uppgiften har fått. Exempelvis blir 

detta digitala djur gladare och växer när eleven bifogar fler godkända uppgifter 

(Tuksinvarajarn & Watson Todd, 2009). Det visade sig att detta e-pet hade en motiverande 

effekt hos eleverna: 

”I feel that my pet should have grown more. I think it can grow more than this. I think it 

motivates me to work more because I want to see what my pet will be like when it 

grows”. (Tuksinvarajarn & Watson Todd, 2009, s. 25) 

Tuksinvarajarn och Watson Todd (2009) menar att denna tamagotshi-liknande figur var ett 

typiskt verktyg som fungerade för att hjälpa eleverna att bibehålla intresset och känna 

motivation att göra ett bra arbete. Just denna typ av flexibilitet som är möjlig i den digitala 

portfolion är en stor fördel enligt studenterna i Woodward och Nanlohys (2004) studie. De 

menade att fördelarna i processen med den digitala portfolion är att det finns en helt annan 

flexibilitet i den digitala än den pappersbaserade portfolion. Presentationsmetoderna är många 

och möjliga att individualisera, exempelvis finns det en möjlighet att bifoga länkar och andra 

element eleven vill visa. Detta leder då till att eleverna kan göra egna val, vara flexibla och 

prova nya sätt att visa upp sig själva och sitt arbete (ibid.). Även Armitage (1998, i Woodward 

& Nanlohy, 2004) menar att framförallt den digitala portfolion anses vara ett bra 

motivationsverktyg, detta då eleverna kan publicera sina arbeten på olika sätt vilket leder till 

bättre självförtroende vilket i sin tur ökar motivationen. 

Nackdelar 

En problematik med portfolion är att eleverna har svårt att se meningen och syftet med 

portfolioarbetet vilket leder till att de inte är motiverade att börja arbetet (Niikko, 2002). 

Denna osäkerhet kan framförallt synas i inledningsskedet av portfolioarbetet tillsammans med 

en omedvetenhet om varför portfolion konstrueras. Förstår inte eleverna portfolions mål, 
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innehåll och fysiska form är det svårt för eleverna att konstruera en portfolio (Niikko, 2002). 

Tillsammans med svårigheter att förstå portfolioarbetets syften kan det enligt Smith och 

Tilemma (1998, i Niikko, 2002) vara svårt för eleverna att hitta tid till att arbeta med 

portfolion. De kan känna att det blir en tävling med andra arbeten och därigenom pressande 

att hinna med samt att de inte ser arbetet som användbart. Det finns viss forskning (t.ex. 

Mathers et al., 1999; Davis et al., 2001, i Deketelaere, Kelchtermans, Druine, Vandermeersch, 

Struyf och de Leyns, 2007) som visar att studenter ofta är motvilliga att engagera sig på 

djupet i portfoliouppgifter, detta eftersom de anser det vara tidskrävande och en administrativ 

börda. Detta var tydligt i exempelvis Niikkos (2002) studie, där studenterna som provade 

portfoliometoden hade svårt att kombinera kraven på sin portfolio med andra studier. Vissa 

elever hade även problem att veta hur mycket material som behövde samlas i portfolion för att 

det skulle vara godkänt som material vilket skapade osäkerhet hos eleverna. Trots detta hade 

de fem eleverna som var delaktiga i studien ett intresse av portfolioarbetet samt en personlig 

motivation att använda metoden. Alla elever upplevde även portfolion som mycket 

utvecklande och ansåg att den haft en positiv påverkan på deras attityd (Niikko, 2002). 

En annan sak som har haft negativ inverkan på portfolioarbetet, framförallt den digitala 

portfolion, har varit teknologi-aspekten. Det visade sig i Woodward och Nanlohys (2004) 

studie att elevernas kunskaper om den teknologi som användes i den digitala 

portfolioprocessen, där både digital och elektronisk portfolio användes, reflekterades i deras 

portfolio (Woodward & Nanlohy, 2004). Mycket av det som fanns tillgängligt att använda i 

den digitala portfolion krävde vissa tekniska förkunskaper för att kunna dra full nytta av de 

tekniska möjligheterna. Detta leder då till att elevernas slutprodukt är beroende av elevernas 

kapacitet och möjlighet att djupt engagera sig i portfolioarbetet och lära sig nya saker, som 

exempelvis teknologin. Eleverna behöver lära sig, på djupet, det som krävs inom teknologin 

för att kunna få ut så mycket som möjligt av den digitala portfolion (ibid.). Gällande den 

digitala teknologin var även internethastigheten en faktor som påverkade elevernas 

motivation, detta då den var långsam vilket skapade frustration hos eleverna (Chang, 2001). 

Tuksinvarajarn och Watson Todd (2009) menar att oberoende av vilken undervisningsmetod 

som används, portfolio inkluderad, blir uppgiften inte lyckad om inte eleverna är engagerade i 

processen. Eleverna i deras studie var omotiverade och brydde sig mer om att enbart klara 

uppgifterna och sedan gå vidare än att lära sig på djupet och portfolioanvändningen ansågs 

inte ha någon gagnande effekt. Detta trots att eleverna fick välja arbetsuppgifter och material, 
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både från källor på Internet och vanliga pappersuppgifter (Tuksinvarajarn & Watson Todd, 

2009). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis innebär detta att fördelarna med portfolio, vilka motiverar eleverna, är 

många. Bland annat ger portfolioarbetet eleverna möjligheten att ansvara för sin egen 

inlärning genom att göra individuella, medvetna val i arbetsprocessen. Vidare leder detta till 

att eleverna ser kopplingar mellan sina arbeten och teori och praktik vilket gör att de kan dra 

nytta av tidigare arbeten. Detta gör eleverna mer aktiva och engagerade och ger dem ett bättre 

självförtroende. Den digitala portfolion bidrar även, i sin tur, till att varje elev kan 

individualisera sin portfolio ännu mer och göra sin presentation på nya sätt vilket bidrar till 

ökad motivation. Även digitala hjälpmedel som exempelvis e-pet, digitala djur, kan hjälpa till 

att bidra till elevernas motivation. Nackdelar med portfolion som kan minska elevernas 

motivation är framförallt tidsfaktorn. Flera elever känner att de har svårt att få tid till 

processen samt att det är en administrativ börda. Eleverna har även svårt att kombinera arbetet 

med andra studier. Även otydligheter i syfte, mål och innehåll i portfolion gör att elevernas 

motivation för metoden minskar. I den digitala portfolion finns dessutom svårigheter med 

teknologin där eleverna upplever att det krävs vissa tekniska förkunskaper för att kunna 

utnyttja teknologin och få ut så mycket som möjligt av dessa. Även problematik med 

exempelvis långsam hastighet på Internet skapade frustration och minskad motivation hos 

eleverna i arbetet med digital portfolio. 

Skillnaden i motivation mellan digital och pappersbaserad portfolio 

I vissa av de vetenskapliga artiklar som har genomarbetats och använts som grund i denna 

uppsats lyfts att det finns en skillnad mellan digital och pappersbaserad portfolio sett till 

elevens motivation (t.ex. Driessen, Muijtjens, Tartwijk & van der Vleuten, 2007). Därför 

kommer det studeras närmare om det finns någon skillnad i elevernas motivation beroende på 

om portfolion är digital eller pappersbaserad. 

Digital portfolio 

När portfolion introduceras i utbildningsmiljö föredras ofta den elektroniska framför den 

pappersbaserade. Även om den pappersbaserade portfolion är den som används i skolan så 

ersätts den ofta snabbt av den digitala (van Wesel & Prop, 2008). Vilka fördelarna egentligen 

är med digital portfolio är beroende av vilket system som används, men det finns även andra 
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anledningar som ofta lyfts som positiva i sammanhanget. Eleverna kan exempelvis bifoga fler 

mediatyper (exempelvis videofilmer) det är lättare att flytta portfolion då man inte behöver 

bära runt på en stor pappersmapp utan enbart exempelvis ett USB-minne och framförallt, 

eleverna tycker att det är roligt att sätta samman en elektronisk portfolio (van Wesel & Prop, 

2008). 

Enligt Driessen et al. (2007) är digital portfolio mer motiverande för eleverna än den 

pappersbaserade. Studenterna i deras undersökning bifogade mer personliga saker i sin 

portfolio och gjorde den unik både till innehåll och till form. De menar att detta kan bero på 

att den elektroniska presentationen kan komma att vara motiverande för eleverna då den går 

att individualisera samt innehåller fler presentationsmöjligheter än den pappersbaserade vilket 

gör att eleverna lägger mer tid på sitt arbete (Driessen et al., 2007). ”Students are thought to 

enjoy presenting WBPs [web-based portfolios
8
], which probably motivates them and 

enhances their sense of ownership” (Driessen et al., 2007, s. 1071). Även Armitage (1998, i 

Woodward & Nanlohy, 2004) menar att den digitala portfolion ökar elevernas motivation, 

detta då den möjliggör en annan typ av publicering av elevernas arbete vilket i sin tur leder till 

större självförtroende. 

Den digitala portfolion erbjuder ett val till den som använder den (Woodward & Nanlohy, 

2004). När eleverna ska bestämma hur de ska navigera sig igenom sitt material och visa det 

för en publik vid en redovisning kan de göra det på ett sätt så att publiken är mer aktivt 

involverad i presentationen än de hade varit av att titta igenom en pappersbaserad portfolio 

(ibid.). Woodward och Nanlohy (2004) observerade i sin studie att det var stor variation av 

karaktärerna vid en jämförelse av varje elevs portfolio. Detta visade på stor individualism och 

personlig representation vilket har möjliggjorts genom elevernas stora engagemang i arbetet. 

Kimeldorf (1997, i Woodward & Nanlohy, 2004) menar att den digitala portfolion delger 

publiken en annan insikt i vad eleven lärt sig och vilka framgångar denne haft sett till de 

datakällor som kan inkluderas i den digitala portfolion i jämförelse med den pappersbaserade. 

Enligt Attewell och Webster (2004, i Lan, Sung & Chang, 2007) inspirerar det mobila 

lärandet en entusiasm hos unga vuxna vilket i sin tur ökar deras motivation, framförallt inom 

läsning. Detta var något som stödde Lan, Sung och Changs (2007) studie där användningen av 

mobila hjälpmedel hjälpte till att öka elevernas motivation att läsa.  

                                                  

8
 Egen förklaring av WBPs.  
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Möjligheterna för eleverna att presentera sin portfolio på ett individuellt, personligt sätt där de 

kan bädda in digitala element gör att de kan upptäcka nya vägar att presentera sig själva. De 

får en frihet att visa vad de vill, anpassat hur de vill med hjälp av de redskap de själva har valt 

(Woodward & Nanlohy, 2004). Digital portfoliobedömning har bland annat verkan att öka 

elevernas kunskaper inom problemlösning, självreflektion, presentation, interaktion, 

kommunikation och teknologi (Sun, 2003, i Chang, 2009). 

Det finns flera studier som bekräftar att elevernas användning av digital portfolio kan öka 

elevernas motivation (t.ex. Chang, 2001b; Lee, 1999, i Chang, 2009). ”A web-based portfolio 

resembles an abundant online museum – other than providing a platform for the students to 

save and show their learning results, it is also a convenient way for the teachers to check 

student’s outcomes and supply online feedback” (Dennis, Hardy & White, 2006, i Chang, 

2009, s. 392). Detta innebär att eleverna får en helt annan möjlighet att publicera sina alster 

samt få återkoppling från lärarna online. Barett (2000, i Chang, 2009) menar att under 

processen då en digital portfolio konstrueras kan man observera en utveckling av att eleverna 

lär sig mer, utvecklar förmågan till självutvärdering och sätter upp mål att uppnå. I Changs 

(2009) studie var det tydligt att användningen och inverkan av den digitala portfolion för 

lågmotiverade elever var högre än för de högmotiverade. En elev ansåg att:  

”My motivation was always low for any class before this semester. However, I felt 

interested in the assessment method the instructor provided in the class this semester. 

Using the web assessment system did raise my interest. This kind of assessment method 

might allow us to view and emulate peer works. Moreover, we might also assess our 

own works. Finally, we were allowed to revise our final works before submitting, 

which was not possible before. I like this kind of assessment”. (Chang, 2009, s. 401)  

Eleven anser alltså att arbetet med portfolion ökar dennes motivation genom att exempelvis 

revidera sina alster och lära sig genom att titta på klasskamraters arbeten (Chang, 2009).  

Pappersbaserad portfolio 

Det var svårt att finna ett specifikt resultat som var till fördel för den pappersbaserade 

portfolion i jämförelse med den digitala portfolion. Det som har framkommit är att det som 

ligger till fördel med den pappersbaserade portfolion är snarare den digitala portfolions 

nackdelar, detta då den digitala portfolion är baserad på den pappersbaserade bortsett från den 

nya teknologin. Moderniseringen av portfolion där den går från att vara en pappersbaserad 
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variant till en digital skapar vissa svårigheter. En utav dessa är att den tekniska 

moderniseringen av produkten kan överskugga det egentliga syftet med portfolioarbetet. Det 

innebär därmed att det finns en fara att det egentliga syftet kommer i skymundan då arbetet 

med att lära sig teknologin tar överhand (Woodward & Nanlohy, 2004).  

En annan svårighet som visade sig i Changs (2001) studie var teknologin. Eleverna hade flera 

svårigheter i det praktiska arbetet med till exempel hastigheten på internetuppkopplingen samt 

att hinna med tidsmässigt. Dessa båda faktorer påverkade elevernas motivation att engagera 

sig i portfolioprocessen och skapade därigenom en lägre motivation (ibid.). Detta innebär 

alltså att trots ett bra datasystem vid användning av den digitala portfolion kan användarna 

fortfarande möta svårigheter som ligger utanför det specifika datasystemets ramar, som 

exempelvis internethastigheten (Chang, 2001). I van Wesel och Props (2008) studie fanns det 

vissa elever som var väldigt negativa till den digitala portfolion och enligt författarna beror 

detta troligtvis på att dessa elever hade tekniska problem i portfolioarbetet. I övrigt ansåg 

dock eleverna inte att det fanns någon större skillnad mellan de båda portfoliotyperna sett till 

arbete med självreflektion och kvalitet på arbetet i portfolion (van Wesel och Prop, 2008). 

Sammanfattning 

Detta innebär därmed att det som talar för att den digitala portfolion är mer motiverande för 

eleverna än den pappersbaserade har med teknologin att göra. Det faktum att en elev kan 

presentera sin portfolio med andra tekniska hjälpmedel, använda digitala medier och ha en 

större frihet att välja bland dessa digitala element leder till ett större självförtroende och 

därmed högre motivation. Detta visades genom studier där eleverna frivilligt bifogade fler 

personliga delar och gjorde innehållet bredare, vilket visade på en annan insikt i vad eleven 

kan och har lärt sig under portfolioarbetets gång. Det som däremot talar för den 

pappersbaserade portfolion i detta sammanhang är just det att den inte är digital. De digitala 

svårigheterna som uppkommer i samband med denna typ av lärande i form av att inte klara av 

eller kunna handskas med teknologin, internethastigheten och andra tekniska problem 

försvinner. Dessa faktorer minskar därmed elevernas motivation när tekniken ej fungerar som 

planerat vilket därför talar för den pappersbaserade varianten. Däremot känner eleverna av 

svårigheter med att hinna med tidsmässigt i arbetet vilket det finns en risk för både i den 

pappersbaserade och i den digitala portfolion.  
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Motivationsteorier 

Att portfolioarbetet kan vara motiverande för eleverna är något som blivit synliggjort i de två 

tidigare resultatavsnitten. Nedan redogörs för de motivationsteorier som har uppkommit i 

samband med elevernas portfolioarbete. 

Förväntan och värdeteori9 

Enligt denna motivationsteori är elevernas värderingar och förväntningar grunden i elevernas 

motivation. Eleverna i Tuksinvarajarn och Watson Todds (2009) studie var exempelvis inte 

motiverade att göra uppgifterna för att lära sig utan gjorde det de skulle enbart för att ha dem 

avklarade, inte för djupinlärningens skull. Författarna i studien menar att det beror på att om 

eleverna inte är engagerade i uppgiften så blir inte uppgiften framgångsrik (ibid.). Detta 

stämmer väl in på denna motivationsteori vilket tyder på att eleverna i Tuksinvarajarn och 

Watson Todds (2009) studie inte värderade portfoliouppgifterna högt och därför inte lade 

något engagemang i uppgiften.  

Sociokognitiv teori10 

I Changs (2009) studie ansåg en elev att han/hon hade lärt sig mer och känt en större 

motivation då denne hade fått lära sig av och utvecklat sina egna alster genom att läsa och titta 

på andra klasskamraters arbeten. På detta sätt får eleven möjligheten att utveckla sina 

uppgifter och känna att deras uppgifter utvecklas och blir bättre. I Changs (2001) studie ansåg 

hela 97 % av eleverna att de växt och utvecklats under arbetet med den digitala portfolion då 

de har fått möjlighet att titta på varandras arbeten och ta lärdom av dem. Även eleverna i 

Niikkos (2002) studie ansåg att de lärt sig mycket av varandra genom samarbetet. Denna typ 

av lärande i samarbete, collaborative learning, kan enligt Ushioda (1996, i Lan, Sung & 

Chang, 2007) öka elevers motivation. 

Mål och målorienterad teori11 

Flera av eleverna i Deketelaeres et al. (2007) studie satte egna mål för vad de ville uppnå med 

sin portfolio. Resultatet av detta blev att elevernas portfolioanvändning kom att bli 

motiverande genom just detta – att de satte egna mål. Dock skiljde sig dessa mål mellan 

eleverna, utifrån var och ens behov och erfarenheter med portfolioarbetet (ibid.). Denna typ 

                                                  

9
 Egen översättning av Expectancy-Value Theories i Schunk et al. (2008). 

10
 Egen översättning av Social Cognitive Theory i Schunk et al. (2008).  

11
 Egen översättning av Goals and Goal Orientations i Schunk et al. (2008). 
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av egen målsättning använde även eleverna i Frazier och Paulsons (1992) studie. Det visade 

sig sedan vid en närmare bedömning av dessa mål att flera elever hade valt liknande mål att 

sträva mot i sin portfolio men att det trots detta fanns en individuell variation då de beskrev 

målen mer specifikt, exempelvis ville de kunna skriva mer flytande, förbättra fantasin samt 

skriva längre berättelser. Det fanns en viss skillnad mellan mål för uppgifter och egensatta 

mål för eleverna där de egensatta målen var mer beroende av vad andra trodde och tänkte om 

dem medan målen för uppgiften först och främst stöttar inlärningen (Deketelaere et al., 2007).  

Inre motivation12 

I Deketelaeres et al. (2007) studie visade det sig att sju av respondenterna som deltog visade 

en inre motivation att arbeta med portfolio. Möjligheten att sätta samman portfolion var för 

vissa av dem belönande i sig, de la till personliga saker och utformade sina alster på ett 

omfattande sätt, det vill säga, de la stort engagemang i arbetet. Denna typ av inre motivation 

som fanns hos några av eleverna i Deketelaeres et al. (2007) studie visar att deras användning 

av portfolion som ett autentiskt lärmaterial stödjer djupinlärning. Dock ansåg Deketelaere et 

al. (2007) det något märkligt att inte alla elever känt en inre motivation i studien då alla elever 

gjort portfolion frivilligt. Snarare var det så att enbart hälften av eleverna ansåg att arbetet 

med portfolion hade varit inre motiverande och det var heller inte den enda motivationen som 

eleverna hade. Istället var den inre motivationen kombinerad med andra sorters motivation, 

exempelvis motivation av att nå mål (ibid.).  

Även eleverna i Niikkos (2002) studie hade en inre motivation som drev dem i 

portfolioarbetet. De hade en personlig motivation och var alla intresserade av och positivt 

inställda till att prova på portfolioarbetet. Dock hade alla olika intresseorsaker, exempelvis att 

utveckla sig och våga ta risker, få en möjlighet att begrunda och tänka över sina arbeten samt 

chansen att koncentrera sig mer på sig själva. Eleverna kände även att portfolion hade en 

relevans för deras dagliga arbete och att arbetet var deras eget, individuellt och personligt 

utformat, vilket byggde på deras intresse att lära sig nya saker (ibid.). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis innebär detta att fyra motivationsteorier lyfts upp i litteraturen: inre 

motivationsteori, mål och målorienterad teori, förväntan och värdeteori samt den 

sociokognitiva teorin.  

                                                  

12
 Egen översättning av Intrinsic Motivation i Schunk et al. (2008).  
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Diskussion 

Nedan kommer en diskussion av resultatet som uppkommit av denna konsumtionsforskning 

samt en diskussion gällande metoden som använts. Vidare berörs även de slutsatser och 

slutgiltiga ställningstaganden som framkommit i denna uppsats och slutligen redogörs 

exempel på vidare forskning inom området.  

Resultatdiskussion 

För att närmare diskutera de olika resultaten på ett strukturerat sätt är diskussionsavsnittet 

indelat i tre rubriker vilka är baserade på uppsatsens tre resultatrubriker för att få en tydlig 

struktur över vad som diskuteras. 

Relationen mellan portfolio och motivation 

Det finns mycket som talar för att portfolio skulle vara motiverande, exempelvis ska denna 

arbetsform, där eleverna får ta mycket eget ansvar skapa ett engagemang hos eleverna som 

leder till större motivation (McMillan, 2012). Det egna ansvaret leder även till att eleverna får 

en positiv självbild då deras arbeten i portfolion visar framgång och vad eleven klarar 

(Ackelman, 2000). Detta leder i sin tur till motiverade elever som vill fortsätta sin inlärning 

och komma vidare i sin utveckling (ibid.). Eleverna börjar även se kopplingar mellan sina 

arbeten och inser att de kan använda sig utav dessa för att lära sig och komma vidare i sin 

utveckling. De ser att deras ansträngningar leder till ett bra resultat (Ellmin & Ellmin 

Cederholm, 2006; McMillan, 2012). Detta innebär då att eleven blir mer aktiv i klassen och 

har möjligheten att individualisera sin portfolio så att den passar eleven själv. Elevens 

möjlighet att vara flexibel i sammanställningen av portfolion är ytterligare en fördel sett till 

motivationen (McMillan, 2012). Både möjligheten att sätta samman portfolion med bild och 

dokument i pappersformat eller en mer digital flexibilitet där eleven kan bifoga interaktiva 

delar i sin presentation bidrar till ökad motivation (Ellmin, 2003; McMillan, 2012). För att 

skapa ytterligare motivation hos eleverna finns även möjlighet inom den digitala portfolion att 

använda digitala hjälpmedel, exempelvis digitala djur kallat e-pet. Detta ”djur” motiverar dem 

ytterligare då deras framgång synliggörs än mer (Tuksinvarajarn & Watson Todd, 2009). 

Å andra sidan finns det faktorer som kan minska elevernas motivation i portfolioarbete. En 

sådan är problematiken då eleverna känner att syfte, innehåll och mål är otydligt samt att 

arbetet uppfattas som en administrativ börda (Niikko, 2002; Taube, 1997). Det som dock 

ansågs vara de två största problemområdena med portfolion, både gällande arbetet i sig och 
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för elevernas motivation är tidsfaktorn, att de känner att de inte hinner med, samt med 

teknologiproblem i den digitala portfolion (Smith & Tilemma, 1998, i Niikko, 2002; 

Woodward & Nanlohy, 2004). 

Problematiken med otydlighet är något som enligt min uppfattning går att rätta till. Att läraren 

i inledningsskedet av portfolioarbetet är väldigt tydlig och sedan upprepar exempelvis syfte 

och innehåll under arbetets gång skulle kunna göra att eventuella frågetecken minskar eller 

försvinner helt. Detsamma gäller tidsaspekten. Svårigheten med att eleverna känner att de inte 

hinner skulle möjligen kunna åtgärdas genom att bifoga någon typ av tidsplan i projektet. På 

detta sätt kan då eleverna hålla koll på att de hela tiden ligger i fas och hinner med det som är 

planerat. Problematiken med teknologin är något svårare att lösa, i detta fall krävs det att 

läraren har någorlunda kunskaper inom den teknologin som används, att dataprogrammet som 

används är av bra kvalitet samt att skolans uppkoppling fungerar bra. Detta är alltså tre stora 

delar som är svåra att påverka och det finns alltid yttre faktorer som spelar in och har inverkan 

på slutresultatet och arbetets gång.  

Enligt min uppfattning är det som talar för att portfolion höjer elevernas motivation fler än de 

som talar emot. Enligt Ellmin och Josefsson (1999) kan portfolioarbetets syften visualiseras 

med hjälp av ett träd (se Figur 3) där motivationen ökar genom hela portfolioprocessens 

arbete, detta då eleverna genom arbetet känner en större kontroll över sin inlärning och kan 

vara delaktig i dess arbete (ibid.). Enligt min uppfattning stämmer detta väl, eleverna får 

möjligheten att ta eget ansvar och göra arbetet till sitt eget genom exempelvis flexibla 

möjligheter i portfolion. Den främsta problematiken med tidsfaktorn kan enligt min 

uppfattning arbetas med för att undvikas medan större svårigheter kan vara teknologin. Detta 

kan, enligt min uppfattning dock lösas med hjälp av att systemen utvecklas eller att läraren 

gör en kombinerad portfolio som är pappersbaserad som grund men innehåller fler digitala 

delar än den pappersbaserade vanligtvis gör. 

Skillnaden i motivation mellan digital och pappersbaserad portfolio 

Skillnaden mellan elevernas motivation i arbetet med portfolion beroende på om den är digital 

eller pappersbaserad visade sig ha en ganska stor betydelse. Det som dock har visat sig vara 

den största fördelen, som talar för att den digitala är mer motiverande för eleverna än den 

pappersbaserade, är att den är just det – digital. De digitala möjligheterna är många, 

exempelvis möjliggör tillgängligheten till multimedia att flera sinnen engageras samtidigt 
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(Ellmin & Ellmin, 2005). Andra praktiska fördelar med den digitala portfolion är bland annat 

att den är lätt att flytta samt att med hjälp av den digitala portfolion kan man minska mängden 

pappersmaterial (Bern et al, 2001). Det som gör den digitala mer motiverande för eleverna är 

framförallt beroende av alla dess möjligheter att bifoga hyperlänkar, tekniska bitar och dylikt. 

Eleverna kan då visa mer av sig själva, lägga till fler personliga delar samt göra en 

presentation som är flexibel och gjord utifrån elevernas tankar och åsikter (Driessen et al., 

2007; van Wesel & Prop, 2008). 

McMillan (2012) menar att den digitala portfolion innehåller alla de centrala delar som den 

pappersbaserade portfolion innehåller. Det som skiljer och är dess fördel är att den digitala har 

en annan typ av inlärning, som tack vare den digitala biten gör att eleverna kan vara mer 

flexibla och styra sitt arbete mer än i den pappersbaserade varianten. Det är då motiverande 

för eleverna att arbeta med den digitala portfolions unika material och de kan forma det såsom 

de själva vill. Detta leder till att eleverna blir engagerade i arbetet vilket skapar motivation 

(ibid.). Även möjligheterna i den digitala portfolion att bifoga extra motiverande hjälpmedel 

som exempelvis digitala ”djur”, e-pet, talar för den digitala portfolion. Detta eftersom detta e-

pet gjorde att eleverna blev mer motiverade och engagerade i projektet och ville bifoga fler 

arbeten och alster (Tuksinvarajarn & Watson Todd, 2009). 

Det faktum att den digitala anses innehålla samma delar som den pappersbaserade portfolion 

är ytterligare en fördel som talar för den digitala portfolion. Det har även framgått att den 

digitala portfolion, tack vare dess tekniska delar, bidrar till att höja elevernas motivation ännu 

mer. Detta då eleverna kan presentera sina alster på ett flexibelt och individuellt sätt då den 

digitala portfolion erbjuder fler möjligheter än den pappersbaserade (McMillan, 2012; van 

Wesel & Prop, 2008). Problematiken kommer då, vilket diskuterats i tidigare stycke, att de 

tekniska problemen kan skapa frustration hos eleverna då de har problem med tekniken, 

programmen eller internethastigheten (Chang, 2001; Woodward & Nanlohy, 2004). Enligt 

min uppfattning är dock fördelarna med den digitala portfolion större än för den 

pappersbaserade, speciellt i den digitala värld som vi lever i idag. Min erfarenhet från 

praktikperioder under min utbildning visar att eleverna under lektioner föredrar att arbeta vid 

datorerna och att de även under raster är uppkopplade på Internet via mobiler och dylikt. 

Utifrån detta tror jag att man kan komma att utveckla och ta lärdom av det som idag belyses 

som den digitala portfolion nackdelar, vilka framförallt är tekniska problem. Om utveckling 
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och lärdom sker gör detta av produkten utvecklas och att den digitala portfolion i det långa 

loppet är mer motiverande för eleverna än den pappersbaserade. 

Motivationsteorier 

Vilket resultatet har visat fanns åtminstone fyra av de sex motivationsteorier som berördes i 

litteraturgenomgången i forskningen gällande relationen mellan motivation och portfolio. Det 

vill säga inre motivationsteori, mål och målorienterad teori, förväntan och värdeteori samt 

sociokognitiv teori. Detta innebär enligt min mening att portfolio som metod är ett 

motiverande arbetssätt för eleverna. Bland annat genom att eleverna får sätta egna mål med 

arbetet vilket leder till att eleverna blir mer engagerade att göra sitt bästa om de tror att de har 

en möjlighet till måluppfyllelse (Schunk et al., 2008) vilket även var tydligt i exempelvis 

Deketelaeres et. al., (2007) studie. Men enligt min uppfattning kan ytterligare 

motivationsteorier finnas representerade i portfolioarbetet men att det ännu inte har forskats 

tillräckligt mycket om detta i anknytning till motivationsteorierna. Exempelvis kan 

attributionsteorin vara en typ av teori som kan finnas med som motiverande vid 

portfolioanvändning, detta då eleverna blir motiverade av att nå mål och förstå och hantera sin 

omgivning, de vill förstå varför något hände (Schunk et al., 2008). Genom att en elev 

utvecklas av att lära sig och utveckla sina alster då denne tittar på en klasskamrats kan denne 

lära av och därmed förstå sin omgivning.  

Metoddiskussion 

Denna typ av uppsats, där grunden ligger i att jämföra studier och forskning har varit väldigt 

intressant. Jag har fått möjligheten att beröra den senaste forskningen och få en bredare 

kunskap inom området. Något jag stundtals upplevde som problematiskt med denna metod 

var att hitta artiklar inom det berörda området. Det finns flertalet studier om jämförelser 

mellan digital och pappersbaserad portfolio samt många artiklar om vad portfolio är men inte 

lika många gällande relationen mellan just portfolio och motivation. Det som då har 

underlättat har varit att gå igenom de artiklar som används i andra artiklar jag använt mig av, 

vilket är rekommenderat av Forsberg och Wengström (2010). Detta tillvägagångssätt hjälpte 

mig att komma vidare i min sökning då jag hade fastnat. Utöver detta tror jag att denna typ av 

studie är det som passar bäst för att undersöka relationen mellan portfolio och motivation. 

Detta eftersom portfolioanvändning inte är något jag sett mycket av under min praktik, bara 

under kortare tillfällen i vissa delar av undervisningen eller inte alls. Därför tror jag att det 

skulle vara svårare att ta reda på detta i form av empiriska undersökningar. Detta då det, enligt 
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min uppfattning, kan vara svårt att både få tag i lärare som använder sig av metoden och 

elever som har arbetat med metoden så pass länge att de fått en uppfattning om huruvida 

arbetssättet påverkar deras motivation eller inte. Med grund i detta tror jag att denna metod är 

mest gynnsam, eftersom jag har möjlighet att jämföra flera studier inom området som gjorts i 

skolor runt om i världen, under längre perioder då detta hunnit undersökas närmare. 

Slutsatser och ställningstaganden  

Mina slutsatser efter att ha gjort denna studie är att portfoliometoden är motiverande för 

eleverna samt att den digitala portfolion är än mer motiverande än den pappersbaserade 

varianten, tack vare sina tekniska tillägg. Den digitala portfolion behöver dock fortsätta 

utvecklas för att förbättra teknologin då elever upplever svårigheter med bland annat 

dataprogrammet och internethastigheten. Sammanfattningsvis har portfolio som metod så 

många fördelar som motiverar eleverna, utvecklar dem som personer, låter dem träna på att ta 

egna beslut, sätta egna mål samt använda flexibla arbetsmetoder, vilket enligt min uppfattning 

gör portfolion till en ytterst användbar och gynnsam metod att använda i klassrummet. 

Vidare forskning 

Något som enligt min mening kan vara intressant att titta närmare på är den digitala 

portfolions möjligheter. Den digitala världens framväxt börjar enligt min uppfattning att vara 

mer och mer framträdande i skolans värld och därför är det viktigt att även skolans metoder 

följer dessa. Därför är det bra att utveckla teknologin för den digitala portfolion för att 

utveckla denna att bli så pass fullständig och flexibel som möjligt.  

En annan sak som kan vara intressant att studera vidare är relationen mellan 

motivationsteorierna och portfolion. Vid mina efterforskningar har jag inte kunnat finna 

specifika artiklar som tittar på denna relation, utan dessa har snarare nämnts i samband med 

annan forskning gällande motivation och/eller portfolio. Att studera fenomenet närmare för att 

se om teorierna stödjer portfolio som ett motivationshöjande verktyg skulle även vara ett 

väldigt bra bevis på just detta faktum – att elevernas motivation ökar vid portfolioarbete. 
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