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SAMMANFATTNING  
Studien undersöker vad fyra studenter på studie- och yrkesvägledarprogrammet anser 
karriärportföljen tillför gällande kompetensutveckling, lärande och självinsikt. 
Syftet med studien är att undersöka erfarenheter av att använda karriärportföljen som 
verktyg och hur studenterna anser att de kompetensutvecklats. Arbetet belyser hur 
studenterna resonerar kring karriärportföljen. Starka sidor är det överblickande 
perspektivet av studierna och hur det påverkar kompetensutveckling, lärandeprocessen 
och självinsikten. Det belyser även påverkansfaktorer som medför att studenterna inte 
använder karriärportföljen under alla kurser. Resultatet av undersökningen visar dels att 
studenterna saknar formell återkoppling och att de anser att det blir betungande att 
arbeta extra med karriärportföljen utöver kursens vanliga arbeten. Dessutom visar 
resultaten behov av att revidera syftet samt strukturen och ramarna för karriärportföljen. 
På så vis skapas en tydlig målbild som motiverar studenterna att använda portfolion. 
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1 INLEDNING 
Utgångspunkten för denna studie handlar om karriärportföljen, ett verktyg som används 
vid examinerande moment under vissa kurser för studenter på studie- och 
yrkesvägledarprogrammet (SYV-programmet) vid Umeå universitet. Det är en portfolio 
där studenten reflekterar över personliga erfarenheter av kompetensutveckling, 
självinsikt och lärandeprocess. Studenterna samlar in reflektionerna och erfarenheter av 
kompetensutvecklingen främst under verksamhetsförlagd utbildning, i en mapp kallad 
karriärportfölj. 
 
Bakgrunden till intresset av forskningsområdet grundar sig i personliga erfarenheter av 
karriärportföljen. Det gäller både på ett personligt plan där jag under utbildningen 
reflekterat och dokumenterat min kompetensutveckling under varje kurs, samt att jag 
har erfarenhet av att handleda studenter på SYV-programmet. På så vis har jag fått viss 
inblick i vilka frågor och tankar studenterna har. Därav fick jag intresse att fördjupa mig 
i hur karriärportföljen uppfattas av studenterna. Genom denna uppsats så har jag som 
mål att samla in data, bearbeta och redogöra för studenters tankegångar och åsikter 
beträffande karriärportföljen. 
 
I utbildningsplanen för programmet framgår att studenten bör kunna visa 
värderingsförmåga i yrkespraktiken och att använda ett förhållningssätt som visar på 
självkännedom och empatisk förmåga. Vidare understryks vikten av studentens förmåga 
att identifiera ytterligare behov av utvecklingsområden och att ständigt utveckla 
kompetensen.1 Karriärportföljen är ett verktyg för studenter att sätta ord på egna styrkor 
och svagheter, liksom en konkret metod att följa upp och utvärdera kunskap och 
kompetens. Dessutom skapar det en grund för att lära sig dokumentationsarbete. 
Karriärportföljen skapar även möjlighet att utforska och förstå vilka arbetsplatser 
studenten kan vara intresserad av att arbeta på i framtiden.2  
 
Under utbildning på högskola/universitet bör studenter få en fördjupad förståelse, 
kunskap och insikt. De ska även kunna utveckla förmågor som kännetecknas av studier 
på högre nivå vilket bland annat är kritisk förmåga. I enlighet med högskolelagen3 
gäller följande:  
 
Utbildning	på	grundnivå	ska	utveckla	studenternas	förmåga	att	göra	självständiga	och	
kritiska	bedömningar,	förmåga	att	självständigt	urskilja,	formulera	och	lösa	problem,	och	

beredskap	att	möta	förändringar	i	arbetslivet.4	
 

                                                
1 Umeå universitet, Utbildningsplan studie- och yrkesvägledarprogrammet 180 hp, 2007 hämtat 150403 
2 Umeå universitet, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, karriärportfölj SYV-programmet, 
2015 
3 Sveriges riksdag, högskolelag (1992:1434), hämtat 150403 
4 Ibid, 8 § 
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Ett krav vid högre utbildning är förmågan att självständigt värdera sin 
kunskapsutveckling och att utveckla förmågan att bedöma lärandeprocessen.5 
Det framstår ofta positivt och utvecklande för studenten att använda en portfölj6 för att 
dokumentera kompetensutveckling under studietiden. Således kan det vara av 
betydande vikt att förhålla sig kritisk och problematisera portfolion för att se eventuella 
konsekvenser av lärandet. Vi måste kritiskt granska portfolion och se om och om det är 
portfolion i sig som utvecklar kritiska tänkanden och reflektionsförmågan. Genom att 
kritiskt granska portfolion kan vi förstå konsekvenserna av metodiken för studenterna 
som använder den. 7 
 
Universitets- och kanslersämbetet (UKÄ) gjorde under 2014 en granskning av studie- 
och yrkesvägledarprogrammet vid Umeå universitet. Utbildningen fick betyget hög 
kvalitét men givetvis fanns förslag på utvecklingsområden. Ett av dessa områden var att 
lärosätet ska arbeta med hur karriärportföljen kan utvecklas och användas under 
kursmomenten där studenten är ute på verksamhetsförlagd utbildning även kallad 
praktik.8 
 
Karriärportföljen utgör en möjlighet för studenten att skapa verktyg att bearbeta, 
analysera och dokumentera kompetensutveckling under och efter varje kursmoment. 
Det är även ett verktyg för studenten att utveckla självinsikt genom att föra resonemang 
om sin egen utveckling. Kreativa förmågan utvecklas, eftersom studenten har frihet att 
själva skapa och utforma den på ett personligt sätt.9  
 
  

                                                
5 Andersson, Maria & Lundberg, Anna. Autentiska examinationer och läraktiviteter, Om Examination 
och lärande, 2007, hämtat 150403 
6 Adenling, Elinor & Olsson, Johanna. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning, Högre 
utbildning, Vol. 1, 2011 
7 Ibid  
8 Universitets- och kanslersämbetet, Resultatsök - jämför utbildningarnas kvalitet, hämtat 150403 
9 Umeå universitet, Karriärportfölj, SYV-programmet, 2015 
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2 SYFTE 
Syftet med arbetet är att undersöka studenters erfarenheter och uppfattningar att 
använda karriärportföljen som verktyg för att värdera kompetensutveckling, självinsikt 
och lärandeprocess. Således är syftet att utvinna fördjupade kunskaper i hur 
karriärportföljen används och vad studenterna anser om den. 

2.1 Frågeställning 
• Hur används karriärportföljen av studenterna på SYV-programmet? 
• Hur har karriärportföljen påverkat studenternas kompetensutveckling, 

självreflektion och lärandeprocess? 
• Hur har karriärportföljen påverkat studenternas personliga utveckling? 

3 BAKGRUND 
I följande avsnitt redogörs information om portfolion. Avsnittet behandlar vidare 
validering och livslångt lärande för att avslutningsvis beskriva karriärportföljen på 
SYV-programmet. Detta avsnitt redogör för tidigare forskning, utbildningsplaner, 
allmänna råd (Skolverket) och regeringstexter. 

3.1 Övergripande om portfolio inom högre utbildning.  
Portfolio som verktyg för kompetensutveckling är ingenting nytt. Exempelvis vid 
pedagogiska institutionen på Umeå universitet har det sedan 2008 varit obligatoriskt 
inslag för studenter på de fristående distansutbildningarna. Syftet med portfolion på 
ovanstående utbildning är att utveckla och stärka självinsikt i relation till lärandet. Det 
gäller även se samband mellan studier och arbetsliv samt att minska anonymiteten 
mellan studenten och läraren.10 Ett av de grundläggande målen högskoleverket har är att 
studenter ska utveckla självinsikten under studietiden. Studenter ska även visa förmågan 
att göra kritiska och självständiga bedömningar, förmåga att urskilja och lösa problem, 
samt att kunna bemöta utmaningar som kommer med förändring i arbetslivet.11  
 
En portfolio kan beskrivas som ett fönster in i tankegångarna. Det är ett forum att lära 
sig granska arbeten under utbildningen och framför allt sig själv som student. För att 
uppnå en hög grad av användarvänlighet menar Paulson att studenterna bör vara med i 
utformningen av syftet, likväl utforma målen. De bör få möjlighet att påverka innehåll, 
det vill säga vad de anser är viktigt. De måste även få möjlighet att diskutera vad som 
inte passar och det som anses som onödigt innehåll. De bör även få delge åsikter och 
tankar om mallarna lärarna använder för att bedöma arbetet. Det kan även vara av nytta 
för studenterna att se andras arbeten för inspiration.12 Möjligheten för studenterna att 
påverka arbetet går i linje med högskolelagen om rätten att utöva inflytande över 
utbildningen på universitet och högskola.13 
 
                                                
10 Adenling & Olsson. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning, 2011 
11 Sveriges riksdag, högskolelag (1992:1434) 
12 Ibid 
13 Sveriges riksdag, högskolelag (1992:1434) 
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Paulson menar att portfolion ger möjlighet att se studenterna ur olika perspektiv. 
Exempelvis hur de hanterar risktagande, utvecklar ett kreativt problemlösningssätt och 
studenternas förmåga att bedöma lärandeprocessen. Studenten ses ur denna aspekt som 
aktiv deltagare av kunskap istället för passiva mottagaren. Studenterna som deltagit i 
Paulsons studie om portföljer har beskrivit att de uppskattar återkopplingen från lärarna, 
eftersom de upplever det som stöttande. Vidare menar studenterna att det är av värde att 
få möjlighet att beskriva saker ur personligt perspektiv eftersom det ger chans att 
motivera vilka områden de behöver utveckla och varför.14  
 
Fejes menar att portfolion i generella termer fokuserar på individuell inlärning, 
samtidigt kan det ge individen överblick av progressionen eftersom de aktivt reflekterar 
över sina handlingar. Individen kan sätta upp mål att arbeta mot och har under samma 
gång ett eget ansvar över lärandet. Portfolion kan även skapa underlag för ett CV eller 
för anställningsintervjuer.15 
 
Portfolion är ett exempel på en annan form av examination än den traditionella formen 
som ofta avser att kontrollera, mäta, gradera och rangordna. Enligt Andersson och Fejes 
måste dessa traditionella examinationer problematiseras i förhållande till vad 
konsekvenserna blir för lärandet. På grund av detta har exempelvis portfolio blivit allt 
vanligare eftersom studenten ses som aktiv i kunskapsutvecklingen. Dessutom stämmer 
denna form väl överens med visionen om examination som ett lärandetillfälle.16 Det 
som tilläggas bör vad avser examinationsformer är att de till stor del bestämmer hur 
undervisningsupplägg, samt studiedistribution ser ut. Det som särskiljer portfolion från 
de klassiska sätten att examineras på är att portfolion fokuserar på lärandeprocessen, 
snarare än resultatet.17  

3.1.1 Olika modeller för att dokumentera kompetens 
Under denna rubrik beskrivs bland annat begreppen livslångt lärande, 
kompetensutveckling och validering ur olika synvinklar och dagboksanteckningar som 
dokumentationsform. 
 
Begreppet validering kan beskrivas på många olika sätt, en förklaring är:  
 
Validering	är	en	process	som	innebär	en	strukturerad	bedömning,	värdering,	dokumentation	
och	erkännande	av	kunskaper	och	kompetens	som	en	person	besitter	oberoende	av	hur	de	

förvärvats18	
 

                                                
14 Paulson, Leon & Paulson, Pearl & Meyer, Carol. What makes a portfolio a portfolio? 2003, hämtat 
150521 
15 Fejes, Andreas. To be one owns confessor: educational guidance and governmentality, British journal 
of sociology of education, 2008, hämtat 150506 
16 Andersson, Per & Fejes, Andreas. Kunskapers värde – validering i teori och praktik, uppl. 2:2, Lund: 
studentlitteratur AB, 2010 
17 Paulson, Paulson & Meyer. What makes a portfolio a portfolio? 2003 
18 Regeringskansliet, Validering m.m. – fortsatt utveckling av vuxnas lärande, S. 19, 2003, hämtat 150502 
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Validering är en grundpelare för karriärportföljen och dess användningsområde, 
eftersom studenten förväntas validera den egna arbetsinsatsen. Enligt Paulson måste 
validering av kunskaper, erfarenheter och kompetens till visst mån problematiseras. 
Detta eftersom kriterier kan saknas hur bedömningen av arbetet ska vara. Bedömning 
kan styra individens sätt att handla då hen är medveten om att arbetet granskas. På så vis 
blir bedömningen en indirekt form av styrningsteknik eller maktinstrument.19  
 
Livslångt lärandet är en omfattande del i studie- och yrkesvägledning, inte minst inom 
vuxenutbildningen där vikt ligger vid individens förmåga att välja en passande 
utbildning och veta vart, när och hur det ska genomföras. Möjligheten att överskåda en 
komplex arbetsmarknaden ställer krav på individen att ha god omvärldskännedom. För 
att uppnå livslångt lärande bör en god omvärldkännedom kombineras med god 
självkännedom, exempelvis om hur individen bäst hanterar förändringar som ofta sker 
på arbetsmarknaden. Vägledning har verktyg att kunna ge stöd om livsbeslut. 
Självreflektion under vägledningssamtal upprätthåller tankeprocesserna mellan 
förhållandet av individ, utbildning och arbetsliv och på så vis fortskrider livslångt 
lärandet.20 Andersson och Fejes uppmärksammade vikten av reflektion genom följande 
citat: 
 
Genom	att	reflektera	över	dina	tidigare	erfarenheter	kanske	du	skapar	nya	antaganden	eller	

omvärderar	eller	avfärdar	gamla	antaganden21	
 
Självreflektion är en annan grundpelare i karriärportföljen. Självreflektion skapas av 
förmågan av självinsikt. Mot bakgrund av detta argumenterar Andersson et al. Att det 
finns olika modeller och metoder för att få djupare självinsikt. Det kan exempelvis vara 
reflektionsgrupper som syftar till att ge återkoppling från handledare som följer 
individer under en tidsperiod eller under utbildningen. De nya erfarenheterna skapar en 
databas att utgå från och genom självreflektion och återkoppling av handledare tas de 
tillvara och ger individen underlag hur hen ska förhålla sig till liknande situationer i 
framtiden.22 Genom självreflektion skapas tankar om handlingsmönster, attityder, 
reaktioner och känslor.23  
 
Skolverkets allmänna råd med kommentarer framgår bland annat att om studie- och 
yrkesvägledning ska utövas professionellt krävs kontinuerlig kompetensutveckling. 
Detta bör ske i samband med arbetsplatsens utvärdering av studie- och 
yrkesvägledningen i syfte att säkerställa kvalitén. Inte minst för de som kommer i 
kontakt med vägledningen, eftersom det till mångt och mycket är en 
kompetensutvecklingsresurs.24  
 

                                                
19 Paulson, Paulson & Meyer. What makes a portfolio a portfolio? 2003 
20 Fejes, Andreas. To be one owns confessor, 2008 
21 Andersson & Fejes. Kunskapers värde, s. 85 
22 Andersson, Sven-Olof, et al. Professionell utveckling inom läkaryrket, Stockholm: Liber AB, 2012 
23 Bie, Kristin. Reflektionshandboken, författaren och Gleerups utbildning AB, 2009 
24 Skolverket, Arbete med studie- och yrkesvägledning, Stockholm, 2013 
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Kompetensutveckling är något som kan ske i en miljö där både självreflektion och 
feedback från andra är viktigt. Det beskrivs vidare som lärande och förmågan att 
tillämpa kunskaper och erfarenheter i relation till angivna uppgifter.25 
Kompetensutveckling frodas i en miljö som tillåter och skapar medvetenhet om lärandet 
i ett så kallat lärande klimat, dessutom kan det ske under formella eller informella 
former. De formella skapas under planerade och avsedda moment. Den informella kan 
ske mer eller mindre omedvetet.26 Karriärportföljen har främsta målet att se den 
formella kompetensutvecklingen. Det ger även utrymme att fånga upp kunskap 
studenter får under informella former exempelvis kollegialt utbyte under kafferasten på 
praktiken. (Se bilaga 1 och 2) 
 
Kompetensutveckling på SYV-programmet är av stor betydelse eftersom 
självkännedom och empatisk förmåga är några av de nationella målen för utbildningen. 
Professionen handlar till stor del om möten av människor i behov av hjälp och stöd. 
Studenterna ska således kunna redogöra för egna behov av att utveckla kunskaper och 
färdigheter.27  
 
En dokumentationsform som liknar portfolion kallas Learning diaries (lärande dagbok). 
Det beskrivs som en form av examination där lärandeprocessen fortsätter även efter 
avslutad utbildning. Det ger möjlighet att resonera om beteenden, färdigheter och 
attityder.28 Bie uppmärksammade att föra dagbok skapar underlag för reflektion 
eftersom det ger plats att beskriva tankar, känslor och handlingsmönster. Det ger 
struktur åt tankar och blir en bearbetningsprocess av ny kunskap. Samtidigt är det en 
minnesbank för tankar och känslor vilket ger överskådlig struktur av arbetet samt 
utvecklar analytiskt och kritiskt tänkande.29 

3.2 Karriärportföljen vid studie- och 
yrkesvägledarprogrammet 

Karriärportföljen på SYV-programmet syftar till att studenten ska bygga en 
kunskapsbank om kompetens, vägledningsverktyg och metoder, lärandeprocess och att 
erfara en röd tråd genom utbildningen. Syftet med karriärportföljen är att det ska skapa 
en kunskapsbank om studentens kompetens och självinsikt. Dessutom ger det studenten 
underlag att medvetet reflektera och skapa en förståelse om sig själv och preferenser 
inom yrket, samt att identifiera sidor av den egna personligheten som är i behov av att 
utvecklas.30 
 
Praktiskt innebär arbetet med karriärportföljen att studenterna har två A4-sidor (Se 
bilaga 1 och 2) att fylla i. Om inget annat anges, så har studenterna själv relativt stor 
frihet att utforma portfolion. Exempel på reflektioner som kan vara med i en portfolio är 
upptäckten av bristande kunskaper inom utbildningssystemet, eller att studenterna 
                                                
25 Andersson, C. Kunskapssyn och lärande, Lund: Studentlitteratur AB, 2000 
26 Ibid 
27 Umeå universitet, Utbildningsplan studie- och yrkesvägledarprogrammet, 2007 
28 Adenling & Olsson. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning, 2011 
29 Bie, K. Reflektionshandboken, 2009 
30 Umeå universitet, Karriärportfölj, SYV-programmet, 2015 
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upptäcker att de måste öva mer på samtalsmetodik vilket är en karaktäristisk 
arbetsmetod på SYV-programmet. Det studenter väljer att dokumentera laddar de upp 
på Umeå universitets studentportal Cambro. Där kan de skapa mappar med kursens 
namn och lägga in dokumenten med eventuella bilagor. Exempel på bilagor till 
karriärportföljen kan vara framarbetade verktyg för vägledningssamtal eller kopior på 
inlämningsuppgifter.31 
 
Karriärportföljen har två utgångspunkter att arbeta utifrån vilka är ämnesspecifika- och 
generella färdigheter (Se bilaga 1 och 2). Ämnesspecifik och generell/generisk 
kompetens syftar till att ge ramar åt studenten att utgå från i skapande- och 
lärandeprocessen. I ämnesspecifika området dokumenterar studenten studiegången och 
utvecklingen sammanvävt med kursspecifika mål i kursplanen. Det kan bland annat 
vara att föra resonemang om teorier/modeller hen lärt sig under kursen. Det kan 
innebära reflektioner om arbetsinsatsen i exempelvis grupparbeten eller skrivuppgifter 
och inlämningar med mera. Studenten ska även reflektera och värdera över personliga 
mål och hur hen gick tillväga för att nå dem. Studenten ska även kunna resonera kring 
vilket stöd de behöver för att kunna utvecklas vidare. Detta arbete gör studenterna under 
och efter kurser som ingår i SYV-programmet.32  
 
I det generella området i karriärportföljen fokuserar studenten på att dokumentera 
generella färdigheter och egenskaper. Med det menas det som högskolelagen anser att 
studenter bör utveckla under tiden på universitetet och högskolan.33 De generella 
färdigheterna kan exempelvis vara utveckling inom kommunikationsförmåga, 
samarbetsförmåga, tidsplanering, informationssökning och lösningsorientering. Inom 
ramen för detta bör studenten reflektera kring vad som det är hen faktiskt har gjort och 
lärt sig.34 
 
Studenterna examineras inte under varje kurs på karriärportföljen men de examineras på 
utbildningens praktik som är förlagd inom grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning. Under praktiken är portfolion en del i totala bedömningen av betyget. 
Under de flesta övriga kurserna på SYV-programmet så är användningen av 
karriärportföljen frivillig för studenterna och således inte examinerande. Vissa kurser 
anordnas av andra institutioner på universitetet som har andra syften och mål och 
således läggs ingen vidare vikt vid karriärportföljen.  
 
Karriärportföljen syftar även till att studenten ska reda ut förväntningar de upplever att 
de har på sig själva, respektive vilka förväntningar omgivningen har på dem. Det kan 
exempelvis vara lärare, vänner, föräldrar, arbetsgivare m.m. Arbetet med 
karriärportföljen medför viss dokumentationsvana, eftersom studenten kan bifoga 
arbeten och inlämningar från kurserna. Genom arbetet med karriärportföljen är tanken 
att självinsikten ska utvecklas så att studenten förstår vilka arbetsområden hen är 

                                                
31 Umeå universitet, Karriärportfölj, SYV-programmet, 2015 
32 Ibid 
33 Sveriges riksdag, högskolelag (1992:1434) 
34 Umeå universitet, Karriärportfölj, SYV-programmet, 2015 
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intresserad av. Såhär beskrivs karriärportföljens syfte på SYV-programmet, Umeå 
universitets studentportal Cambro: 
 
Syftet med karriärportföljen är att du ska bygga upp en kunskapsbank om dig själv, din 
kompetens och din personliga karriärplanering under studietiden. Portföljen knyter 
ihop programmets kurser med att du ges möjlighet att forma din kompetensprofil för 
kommande arbetsliv. Syftet är också att få en ökad förståelse och medvetenhet om 
alternativa yrkesvägar samt skapa nätverk och kontakter under studietiden. 

4 METOD 
Metoden i denna studie grundar sig i kvalitativ forskningsansats eftersom intervjuerna 
är grundläggande empiri. Kvalitativ metod härstammar från studier om människors 
subjektiva erfarenheter, känslor, tankar, emotioner och meningsfullhet och ämnar söka 
efter mönster och att se skillnad och likhet bland dessa företeelser.35 

4.1 Kvalitativ metod 
Bakomliggande filosofi av kvalitativ metod är bland annat den vetenskapliga 
utgångspunkten i hur människor förstår sig själv som fria och reflekterande.36 Insamling 
av material till denna studie baseras på kvalitativa intervjuer.  Med det menas att 
studenterna får utrymme att berätta sin version utförligt. 
 
Alla har personliga erfarenheter som andra inte fullt ut kan förstå och därav skulle det 
vara under all kritik att som forskare manipulera eller ge missvisande beskrivningar. 
Kvalitativ metod ger underlag att undvika detta, eftersom det lägger tonvikt vid etiken i 
arbetet.37 Metoden ger möjlighet att se detaljer och ger underlag för att se sammanhang 
av invecklade beskrivningar i analysdelen. I tolkningsprocessen av empirin är det av 
vikt att till största möjliga mån undvika att föra in förutfattade meningar och fördomar 
till följd av eventuella tidigare kunskaper inom forskningsområdet. Analysen av 
kvalitativ empiri innefattar även en process där empirin jämförs gentemot begrepp, 
nyckelord, teman och kategorier.38  

4.2 Datainsamlingsmetod 
Intervjuerna är inom ramen för så kallade semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 
det finns en färdig lista på frågor som ska behandlas. Det ska även finnas utrymme för 
flexibilitet när det gäller ordningen på ämnena och utrymme att låta studenterna 
utveckla resonemang.39 Datainsamlingsverktyget i denna studie varit en intervjuguide 
(se bilaga 3). Den fungerade som mall under intervjuerna med frågor rörande 
karriärportföljen, med mallarna (se bilaga 1 och 2) som utgångspunkt. Intervjuguiden 
utgår även från nyckelbegreppen karriärportfölj, portfolio, självreflektion, 
                                                
35 Hallberg, Lillemor. Qualitative methods in public health research – Theoretical foundations and 
practical examples, Lund: Studentlitteratur AB, 2002 
36 Ibid 
37 Denscombe, Martyn. Forskningshandboken, Lund: Studentlitteratur AB, 2009 
38 Ibid 
39 Ibid 
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lärandeprocess och kompetensutveckling. Detta eftersom det är studenternas tankar om 
nyckelbegreppen som är av intresse. Sedermera jämförs studenternas tankar och 
reflektioner, för att se likheter och skillnader i åsikter avseende karriärportföljen. 
 
Semistrukturerade intervjuer skapar utrymme för följdfrågor. Följdfrågornas funktion är 
att undersöka studenternas åsikter. Fokus är bland annat på studenternas subjektiva 
erfarenheter av att använda mallarna och vad de tycker är svårt/krångligt med 
karriärportföljen. De resonerar även om vilka delar de tycker är positiva, hur de har 
använt sig av portföljen och om de tycker de har kompetensutvecklats. Innan första 
intervjun ägde rum hade jag en diskussion om frågornas utformning med handledaren. 
Detta var för att diskutera på vilket sätt frågorna möjligtvis skulle uppfattas av 
studenterna. I samband med det ändrades och formades intervjuguiden för att komma 
närmre kärnan av undersökningen. Frågorna är i största mån öppna vilket innebär att de 
inte har givna svarsalternativ och ger utrymme för omfattande resonemang. 

4.3 Urval och genomförande. 
Urvalet av studenter baseras på fyra studenter på SYV-programmets olika årskurser vid 
Umeå universitet. Det är en naturlig begränsning av urvalet på grund av att det är ett 
visst antal studenter som läser programmet. Orsaken till att dessa studenter valdes är att 
jag varit i kontakt med dem tidigare genom utbildningen och således vet att de har 
erfarenhet av karriärportföljen. Detta kallas i forskningssammanhang för 
bekvämlighetsurval40 eftersom personliga kontakter utnyttjades för att få 
intervjupersoner. Dessa personer tillfrågades eftersom de har erfarenhet av att använda 
karriärportföljen som sträcker sig längre än en termin. 
 
Fördelen med begränsat urval av studenter är att färre intervjuer behandlas i resultat- 
och analysdelen. Nackdelen med kvalitativ metod är svårigheten att få en representativ 
bild av alla studenter på SYV-programmet. På grund av tidsbrist behandlas fyra 
studenters erfarenheter av karriärportföljen och således blir studien inte representativ för 
alla studenter på SYV-programmet.41 
 
Alla de tillfrågade studenterna valde att ställa upp. Inledande kontakt var via 
meddelanden över internet och telefon där studenterna efter att ha gett sitt godkännande 
om att delta, gav förslag på tider som passar dem och vart vi kunde mötas för 
intervjuerna. Tre av intervjuerna skedde i grupprum på universitetet och en av 
intervjuerna över Skype. Efter godkännande om inspelning av intervjun och övrig etisk 
information (se nedan) påbörjades intervjuerna. Studenterna gavs avslutningsvis 
möjlighet att berätta om det var ytterligare något de tyckte var värt att påtala om 
karriärportföljen. Intervjuerna varierade mellan 30 min – 45 min. Inga störningsmoment 
eller avbrott uppstod under intervjuerna i grupprummen. Grupprummen på universitetet 
är relativt avskalade och det fanns inga uppenbara störningsmoment i rummet. Under 
skype-intervjun blev jag som intervjuare avbruten en kort stund eftersom en person 
knackade på och kom in i rummet under intervjun. Jag underrättade omedelbart 

                                                
40 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur AB, 2010 
41 Denscombe, M. Forskningshandboken, 2009 
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studenten om läget och vi fortsatte intervjun. Jag anser inte att detta ska ha påverkat 
intervjun nämnvärt, eftersom studenten var medveten om vad som skedde där jag 
befann mig och jag frågade om vi kunde fortsätta som vanligt. 

4.4 Bearbetning och analys  
För att se mönster i studenternas erfarenheter av karriärportföljen genomsyras arbetet av 
empirin som jämfördes med nyckelord och teman. För empirin ska kunna tolkas måste 
information samlas in, kategoriseras och organiseras för att kunna bearbetas och 
analyseras. Bearbetningen sker i form av inläsning av empirin, för att se mönster i 
intervjuerna.42 Detta förhållningssätt applicerades på studien genom att lyssna igenom 
inspelningar och transkribera delar av intervjuerna och plocka ut citat av betydelse 
rörande syfte och frågeställningarna. Därefter granskades empirin för att söka efter 
teman kopplade till nyckelorden. Denna metod kändes mest relevanta för denna studie 
eftersom den innebär ett tillvägagångsätt som förlikar sig med att få fram relevant 
empiri och kunna bearbeta den systematiskt för att möta syftet och frågeställningarna. 
 
Vissa prioriteringar görs utifrån insamlad empiri, så kallade nyckelbeslut som handlar 
om att fokusera på vilken data som väger tyngst för området av intresse. 
Prioriteringarna görs utifrån nyckelorden och från det skapas hierarkier av teman. 
Utifrån detta granskas empirin, bearbetas och jämföras med tidigare forskning och 
teorier.43 När teman och mönster framkommit av bearbetningen av intervjuerna har den 
jämförts med tidigare forskning för att se likheter och skillnader. Nyckelorden har varit 
till grund för att se vilka teman som bör prioriteras av de som framkommit, och har 
således verkat som sorteringsverktyg.  
 
Det är viktigt att understryka de mänskliga elementens påverkan under intervjuerna och 
inte minst under analys av data. Fördelen är förståelse för andra människors berättelser. 
Svagheter är att den som samlar in empiri är beroende av färdigheter, utbildning, 
självinsikt och intellekt med mera för att kunna bedömningen empirin,44 och misstag 
kan ske genom att exempelvis bortse från fakta som kan vara viktigt för studien om 
karriärportföljen. Jag har försökt motverka detta genom att sortera empirin utifrån 
studiens syfte, frågeställningar och nyckelord. Följdfrågor är ett exempel på verktyg jag 
använt under insamlingen för att koncentrera informationen under intervjuerna.  
 
Det är av vikt att beakta att ta del av livsberättelser är att ta del av individers liv, hur de 
minns saker. Det ger således kunskap om individens upplevelser, tankar och funderingar 
ur deras perspektiv. I analysen ställs individens berättelse mot yttre fakta, som i detta 
fall är karriärportföljen. Det vill säga jämförande av individens upplevelser gentemot 
karriärportföljen. Viktigt att påpeka enligt Fejes och Thornberg är forskarens 
maktrelation gentemot den som intervjuas eftersom den som håller i studien har 
tolkningsföreträde.45 

                                                
42 Denscombe, M. Forskningshandboken, 2009 
43 Ibid 
44 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert. Handbok i kvalitativ analys, Stockholm: Liber AB, 2015 
45 Fejes & Thornberg. Handbok i kvalitativ analys, 2015 
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4.5 Tillförlitlighet  
Validiteten i studien som även kan benämnas med termen trovärdighet, avser säkerställa 
att empirin är producerad i enlighet med forskningsetiska principer. Det som avses är att 
studera om forskningsverktygen är så neutrala som möjligt eller om empirin skulle 
skilja sig åt om någon annan genomförde samma undersökning vid annat tillfälle.46 
Svårigheten med insamling av kvalitativ data är att tid, rum och sammanhang ändrar 
människors sociala värld47 och det är möjligt att ytterligare användning av 
karriärportföljen kommer påverka deras erfarenheter och således åsikter. Med andra ord 
är det högst möjligt att om någon annan genomför samma eller liknande studie kan 
åsikter ha förändrats och därmed framkommer resultatet annorlunda. Dock är det 
åsikterna från studenterna i dagsläget som är relevant. 
 
Studiens tillförlitlighet vid insamlingen av empirin är även viktig att beakta då det i 
kvalitativa forskningssammanhang handlar om att forskaren är nära anknutet till 
proceduren av datainsamling. Därav ligger vikten vid en transparent redogörelse kring 
hur forskningsproceduren genomförts och hur undersökningen ledde fram till vissa 
slutsatser.48 Jag förhåller mig till detta genom att vara tydlig med min ställning att jag är 
nära anknuten till både studenterna som läser SYV-programmet och karriärportföljen, 
eftersom jag själv aktivt använt karriärportföljen och varit delaktig i utformningen av 
dess mallar på förfrågan av institutionen. Mitt mål har således varit att förhålla mig 
medveten till hur min erfarenhet kan påverka insamling och bearbetning av empirin.  
 
Gällande att förhålla sig objektiv till insamlandet av empirin är målet att förhålla sig 
neutral, genomgående i insamlingen, bearbetningen och analysprocessen. Ytterligare ett 
sätt att minimera påverkan av resultaten är att ställa öppna frågor49 och öppna 
följdfrågor till studenterna. Detta var något jag hade i åtanke och praktiserade under alla 
intervjuerna i studien. En fördel med förförståelse för karriärportföljen kan även bidra 
till att minska gapet mellan forskarens position och informanten, eftersom jag har 
erfarenhet av att både arbeta med karriärportföljen och att studera den, vilket kan bidra 
till mer djupgående förståelse för studenternas berättelser. 

4.6 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att enbart intervjua studenter inom SYV-programmet vid Umeå 
universitet. Studenter på SYV-programmet på Malmö högskola och Stockholms 
universitet kommer inte med i urvalet eftersom de inte har erfarenhet av 
karriärportföljen, även om de kan ha liknande verktyg på lärosätet. Ytterligare en 
avgränsning är att studien bara intervjuar studenter på det reguljära programmet och inte 
distansstudenterna, främst av logistikmässiga skäl. Urvalskriterierna fungerade som 
avgränsning dels tack vare kravet att studenterna är från SYV-programmet och dels ska 
ha läst minst en termin. Detta för att säkerställa att de har erfarenhet som krävs för att 
kunna resonera kring ämnet.  

                                                
46 Denscombe, M. Forskningshandboken, 2009 
47 Ibid 
48 Ibid 
49 Ibid 



 
 

12 

4.7 Etiska ställningstaganden 
Innan intervjun startade fick studenterna en genomgång av forskningsetiska principer 
vilket är fyra grundläggande principer inom bland annat humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning.50 Det första är informationskravet vilket i korta drag är 
villkoren för studenternas deltagande, att det är frivilligt och att de har rätten att avbryta 
och dra sig ur undersökningen om så önskas. Det andra är samtyckeskravet där 
informanten får möjlighet att ge sitt samtycke till att delta i studien. Det tredje är 
konfidentialitetskravet vilket berör att deras ärende behandlas konfidentiellt. Det fjärde 
är nyttjandekravet, där informationen om att den insamlade empirin kommer användas 
för forskningsändamål.51 Eftersom studenterna i denna undersökning vid tidigare 
tillfälle har träffat mig i mitt handledaruppdrag kring karriärportföljen så informerades 
de om att denna intervju inte sker på uppdrag av vår gemensamma institution, utan 
avser insamling av empiri för mitt examensarbete. Jag har valt att ta hänsyn till dessa 
principer genom att ej namnge, nämna årskurs eller vilken könsidentitet de har, för att 
till största mån tillgodose konfidentialitetskravet.52  

4.8 Metoddiskussion 
Mot bakgrund av personlig erfarenhet av arbetet med karriärportföljen har jag aktivt 
försökt motverka att föra in förutfattade meningar genom att vara medveten om risken 
att tidigare erfarenhet kan påverka hur jag tolkar och framställer resultatet. Jag har även 
aktivt lagt personliga åsikter åt sidan under intervjuerna och under 
bearbetningsprocessen av empirin.  
 
Alla intervjuer var enligt min uppfattning ett genomgående avslappnat klimat där 
studenterna uppskattade möjligheten att få berätta om erfarenheter av karriärportföljen. 
Intervjuerna i grupprummen skedde under eftermiddagarna för att anpassa efter 
studenternas scheman, och intervjun över skype under kvällstid. Det hade troligtvis varit 
optimalt att ha alla intervjuerna under förmiddagen, då de flesta människorna är pigga 
och alerta. Trots detta påverkades troligtvis inte intervjun under kvällstid nämnvärt 
eftersom tiden anpassades efter studenten. 

5 RESULTAT 
Följande avsnitt presenterar resultatet av intervjuerna. Inledningsvis presenteras 
studenterna kortfattat. Sedan presenteras teman och mönster som framkommit under 
intervjuerna. Teman och mönster i intervjusvaren har kategoriserats följande: Kategori 1 
(avsnitt 5.2 - hur studenterna använder karriärportföljen) intervjufrågorna (se bilaga 3) 
1, 2, 7, 8, 10, 11. Kategori 2 (avsnitt 5.3 - synen på syftet och karriärportföljens 
inverkan på självreflektion, kompetensutveckling och lärandeprocess) intervjufrågorna 
(se bilaga 3) 4, 5, 7, 9, 14. Kategori 3 (avsnitt 5.4 – Synen på karriärportföljen som 
verktyg för personlig utveckling) intervjufrågorna (se bilaga 3) 6, 12. Resultatet av 

                                                
50 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, 
hämtat 150512 
51 Ibid 
52 Trost, J. Kvalitativa intervjuer, 2010 
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intervjufrågorna 3 och 13 (se bilaga 3) har inte kunnat redovisats eftersom det saknas 
underlag från intervjuerna.  

5.1 Presentation av studenterna 
För att tillgodose konfidentialitetskravet kommer ingen detaljerad information ges om 
studenterna, därav har de fingerade namn. Studenterna har tillåtit information om att de 
kommer från SYV-programmets olika årskurser och samtliga studerar vid Umeå 
universitet. De fingerade namnen är följande: Kim, Robyn, Elliot och Sammy. 

5.2 Hur studenterna använder karriärportföljen. 
Resultatet från intervjuerna visar hur studenter använder karriärportföljen främst under 
praktiken eftersom det är ett av kursmålen. Utöver det har studenterna använt portföljen 
under någon enstaka kurs. Ingen av de fyra studenterna har kontinuerligt under 
utbildningen använt portföljen. 
 
Hur studenterna har anammat karriärportföljen grundar sig generellt i reflektioner och 
dokumentation om vägledningsmodeller, karriärteorier, utveckling av samtalsförmåga 
och utbildningssystem. Exempelvis har Kim valt att använda portföljen efter vad hen 
personligen anser är värt att skriva om. Kim beskrev att de generella färdigheterna inte 
får lika stort utrymme som de ämnesspecifika. Detta beror på att de ämnesspecifika 
kunskaperna och färdigheterna ändras konstant under utbildningen. Kim berättar att hen 
inte skriver lika mycket om de generella färdigheterna eftersom att de inte ändras 
nämnvärt under utbildningen. Kim menar att om hen exempelvis lärt sig komma i tid 
vilket är en generell färdighet, då kommer hen troligtvis fortsätta göra det utan att 
behöva reflektera över det i karriärportföljen efter varje avslutad kurs. Liknande 
resonemang förs kring ansvarstagande. ”Har man lärt sig ta ansvar en gång, ja då gör 
man oftast det.” (Kim). Gällande hur utformningen av portfolion bör formas enligt Kim 
är resonemang följande ”Jag behöver inte skriva en novell, jag skriver det som är bra.” 
(Kim). 
 
Gällande om Robyn använt sig av portföljen annat än under praktiken förklarar hen att 
det inte prioriteras eftersom det tar för mycket tid från uppgifter som är obligatoriska. 
”Man vill inte göra något i onödan, det kostar så mycket tid.” (Robyn). Även Elliot och 
Sammy uttryckte liknande tankar. De anser att det är tidsspillan att lägga tid på något 
som inte påverkar betyget. För dem är det givet att övriga inlämningar/tentor/uppgifter 
prioriteras. Ytterligare en aspekt som gör att de inte väljer att använda portföljen när det 
inte är ett krav är att de inte får feedback. ”Hur kan jag ha nytta av den här senare?” 
(Sammy) 
 
Sammy beskriver att dokumentation av vägledning i verkligheten (praktik) är av vikt 
som underlag för kommande arbetsliv. Hen menar att arbetsgivarna troligtvis kommer 
vara mer intresserade av att veta vad hen lärt sig av kursen. Att beskriva ur personlig 
synvinkel vad hen lärt sig tror Sammy kommer vara mer intressant för arbetsgivarna, än 
att veta vilka kursböcker de läst. Hur det kommer sig att Sammy använder 
karriärportföljen främst under praktiken beskrivs med orden ”då har jag någonting att 
skriva om.” (Sammy). 
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5.3 Synen på syftet och karriärportföljens inverkan på 
självreflektion, kompetensutveckling och lärandeprocess. 

Nedan redogörs för resonemang och tankar om karriärportföljen som 
kompetensutvecklande verktyg. Det belyser även problemområden med syftet och vad 
som studenterna anser karriärportföljen behöver utveckla och förbättra. 
 
Kim beskriver karriärportföljen som ett verktyg för kompetensutveckling, genom att 
beskriva hur hen går tillväga när hen lär sig nya saker, plockar information och 
applicerar det på nuvarande kunskap. Att bilda sig en uppfattning är grunden för 
kompetensutveckling enligt Kim. Gällande vägledning under exempelvis praktiken och 
i karriärportföljen reflektera över saker som skulle kunna utvecklas gällande 
vägledningstekniker är en del i lärandeprocessen. Kim anser att gå igenom vad som hen 
gör och har gjort under en kurs ger struktur åt självreflektion. 
 
Gällande synen på syftet med karriärportföljen delade Elliot, Robyn och Sammy samma 
mening eftersom de ansåg att syftet är otydligt formulerat. De menar att det som bidrar 
till denna syn är utformningen av mallarna (se bilaga 1 och 2). Ytterligare en bidragande 
faktor är otydliga förväntningar från lärarna gällande hur omfattande portföljen ska 
vara. Elliot berättade att de inte fått möjlighet att diskutera syftet i klassen. ”Ingen tid är 
avsatt till diskussion, varför är det här bra, varför gynnar det här en?” (Robyn). 
 
Elliot beskrev att det i kontrast till det övriga skolarbetet ständigt nedprioriteras. Elliot 
beskrev att i efterhand hade det varit nyttigt att använda karriärportföljen under varje 
kurs men det kom i skymundan på grund av tidsbrist. Gällande frågan vad som skulle 
kunna bidra till att stärka syftet kretsade svaren kring att göra karriärportföljen 
obligatorisk. Hen menar att då skulle de få ett betyg på portföljen, något som skulle 
kunna vara ”en morot” och att den röda tråden således ger SYV-programmet en 
sammanhangskänsla. Elliot resonerade följande gällande ett obligatorium ”För att få 
starkast genomslag så ska det vara obligatorisk”. Elliot resonerar om synen på syftet 
följande ”Man får sitt studieliv på papper”. (Elliot). 
 
Under kurser när studenterna får återkoppling på karriärportföljen exempelvis under 
praktiken, resonerar Robyn att det är av betydelse att få ett kvitto på att arbetet är 
godkänt. Detta eftersom ett godkänt betyg tolkar Robyn som att synen på sig själv 
stämmer överens med hur lärarna uppfattar en. Sammy uttryckte följande inom samma 
ämne att ”Vi ska reflektera men inte de”. (Sammy). 
 
Robyn gav exempel hur återkoppling av god karaktär skulle kunna te sig exempelvis 
genom att lärarna vidgar perspektiv och stimulerar nya tankebanor. Robyn gav en 
förklaring hur lärarna skulle kunna ställa frågor för att stimulera studenternas 
självreflektion genom att säga ”Har du tänkt på det här?” (Robyn). Enligt Robyn har 
handledaren på praktiken en viktig roll att spela gällande självkritik eftersom 
handledaren har en stödjande och uppmuntrande funktion. Robyns resonemang kring 
detta är följande ”Man ser det dåliga ändå, det gör man ju.” (Robyn). 
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Vidare resonerade Sammy om svårigheten att våga beskriva alla så kallade 
misslyckanden, eftersom hen då måste vara förberedd att kunna rättfärdiga val och 
strategier inför lärarna eller arbetsgivarna vad som gick snett och vad det troligtvis beror 
på. Sammy beskriver trots att hen ibland misslyckas med vissa moment, är ärligheten 
ändå viktig. Exempelvis är det viktigt att kunna erkänna vad som gick fel och att hen 
åtminstone försökte. Sammy beskriver karriärportföljen som ett verktyg eller metod för 
att se helhetsbilden av utbildningen. Hen beskriver att hen har lärt sig mycket bara av att 
kolla igenom vad hen skrivit, att bli påmind om framsteg och att ha tränat på att 
beskriva vad hen kan. Sammy har tränat på att styrka och beskriva hur hen gick tillväga 
för att tillslut behärska vissa vägledningsmetoder.  
 
Sammys resonemang kring ämnet är också oron över att tvingas förklara om hen 
exempelvis blivit underkänd på en kurs. Sammy oroar sig över hur framtida 
arbetsgivare kommer ställa frågor eller ha åsikter över det hen misslyckades med. 
Sammy tror arbetsgivarna säger ”Varför misslyckades du med det?” (Sammy). 
 
Kims tankar om karriärportföljen som forum för dokumentation av lärandeprocessen, 
självinsikt och kompetensutveckling mynnar ut i ”Kul att se att man varit duktig på 
saker och kan mer än vad man tror, det är lätt att glömma.” och ”Genom att motivera 
måste jag fundera, vad är det jag menar egentligen?” (Kim). Elliot uttryckte till viss del 
liknande tankar, men tillade också ”Man har fått stanna upp och sätta ord, inte bara säga 
ja eller nej, utan man får motivera.” (Elliot). 

5.4 Synen på karriärportföljen som verktyg för personlig 
utveckling. 

Karriärportföljen som verktyg för personlig utveckling resonerar Kim hur hen använder 
portföljen för att uppnå detta. Enligt Kim är portföljen ett bra verktyg för personlig 
utveckling eftersom det ger utrymme att skriva om personliga erfarenheter 
sammankopplat med vetenskap. Kim resonerar vidare att portfolion ger möjlighet att 
skriva om det som är kopplat till kursernas innehåll, men inte nödvändigtvis hör hemma 
i vetenskaplig tankeverksamhet. Det beskrivs som en plats där hen får motivera och 
diskutera vetenskapliga teorier. I likhet med Adenling och Olssons studie uppskattar 
studenterna möjligheten att på ett personligt sätt att motivera vad det är de själva vill 
utveckla.53  
 
Robyn har valt att använda portfolion som dokumentation av vägledningsövningar hen 
skapat under praktiken. Robyn resonerar att det är ett forum att resonera om personlig 
utveckling, bland annat med stöd i kurslitteratur. Det kan vara allt från att skriva om hur 
det är att arbeta med administrativa uppgifter till att socialisera med personalen på 
arbetsplatsen. Robyn menar att karriärportföljens mallar har varit till nytta under 
reflektionsarbetet och något att utgå från i skapandeprocessen för det personliga 
ändamålet. Robyns tankar kring hur hen väljer att lägga upp karriärportföljen utifrån 
mallarna lyder ”Jag tror det är såhär, sen kör jag på det.” (Robyn). 
 

                                                
53 Adenling & Olsson. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning, 2011 
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Vidare beskriver Robyn att hen hen uppskattar mallarna eftersom de ger underlag att 
framhäva kreativitet och således utvecklas hen på ett personligt plan. Enligt Robyn var 
möjligheten att skriva fritt kring vad som var bra samt vad som upplevdes mindre bra 
behjälplig eftersom det gav en överskådlig syn av hur arbetet fortskrider. 
 
Hur Sammy använder karriärportföljen under studierna beskrev hen som att det är en 
metod att lära sig förhålla sig personlig till forskning. Detta eftersom portföljen är 
utformad på ett sätt som ger möjlighet att sätta tankar på ämnet de läser om. Enligt 
Sammy fick hen djupare insikt via arbetet med portföljen i dessa skeden.  
 
Elliot beskriver karriärportföljen som ett bra verktyg för att kunna gå tillbaka och se vad 
hen har gjort tidigare under utbildningen och att se att det har skett en utveckling. Detta 
eftersom det ger möjlighet att överskåda vad som har ändrats på ett personligt plan och 
vilka kunskaper hen har förvärvat. Elliot belyser lärandeprocessen följande ”Det är klart 
att det blivit stärkande för mig som person att det här kan jag, de här bitarna.” (Elliot). 

6 ANALYS 
I detta avsnitt analyseras resultatet med stöd av tidigare forskning som redovisats i 
uppsatsens bakgrundsavsnitt.  

6.1 Synen på syftet och karriärportföljens inverkan på 
självreflektion, kompetensutveckling och lärandeprocess 

Elliot menar att det främsta motivet att använda portföljen är att det skapar överblick av 
studierna. Trots detta menar Elliot att hen saknar möjlighet till konkret 
kompetensutveckling eller personlig utveckling som hen själv uttrycker sig. Om 
portföljen kunde förankras i kursens uppgifter, inlämningar och tentor skulle det skapa 
större mening att använda den. Kim påtalar under intervjun nyttan av att använda 
karriärportföljen för att utveckla självreflektionen. Kim är inne på samma linje som 
Elliot gällande fördelar med det överblickande perspektivet karriärportföljen ger av 
studierna. 
 
Vikten av kontinuerlig kompetensutveckling är en av utgångspunkterna i Skolverkets 
allmänna råd om studie- och yrkesvägledning. Kompetensutveckling är en 
kvalitetssäkring för studie- och yrkesvägledning inom skola och arbetsliv och detta kan 
utvecklas i samband med utvärdering av arbetet.54 Processen av kompetensutveckling 
som påbörjats redan under utbildningen ger studenten förkunskaper och erfarenheter 
som kan ge försprång senare i arbetslivet. Detta eftersom processen till självinsikt redan 
har påbörjats eftersom att studenten redan har börjat öva under studietiden. På så vis har 
hen erfarenhet sedan tidigare att relatera till och kan applicera ny kunskap, samt 
förankra den nya kunskapen i tidigare förvärvad kunskap. Detta är i likhet med hur 
Adenling och Olsson resonerar, möjligheten att dagboks-föra tankar skapar underlag för 
lärandet att fortskrida.55 
                                                
54 Skolverket, Arbete med studie- och yrkesvägledning, 2013 
55 Adenling & Olsson. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning, 2011 
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Validering innebär att studenten värderar och dokumenterar arbetsinsatsen och tränar på 
erkännande av kunskap och kompetens.56 Kompetens innebär bland annat intellektuella 
och sociala färdigheter men även vilja och känsla.57 Kompetensutveckling är något som 
skapas genom självreflektion, tankar om lärdomar och genom nya kunskaper och 
erfarenheter. Det sker även genom upptäckten av områden i behov av utveckling.58 Ett 
lärande klimat bildas genom kontinuerlig återkoppling från exempelvis arbetsgivaren, 
vilket mynnar ut i och präglar hela arbetsplatsen. Återkoppling är till synes en viktig 
aspekt eftersom det är grund för medveten reflektion som mynnar ut i förståelse, 
självinsikt och problemlösningsförmåga.59 Ett lärande klimat är något som är 
eftersträvansvärt på alla utbildningar på universitet och högskolan. Får studenterna inte 
återkoppling på arbeten så vet de inte hur väl de lyckats förankra innehållet i kurserna. 
Karriärportföljens betyg och lärarnas feedback kan bekräfta delvis om studenten är inne 
på rätt spår. Får studenterna saklig feedback är det troligtvis större chans att 
kompetensutveckling sker eftersom deras kunskap och självinsikt bekräftas. 

6.2 Hur studenterna använder karriärportföljen och synen på 
karriärportföljen som verktyg för personlig utveckling 

För att sammanfatta hur studenterna i denna studie anser att de använt karriärportföljen 
beskriver alla att det främst är under praktiken. Alla studenter har använt mallar (se 
bilaga 1 och 2) tillhandahållna av SYV-programmet. Robyn beskrev att hen uppskattade 
möjligheten till kreativitet och att kunna sätta en personlig prägel på mallarna. 
Ytterligare en aspekt studenterna har gemensamt är att de anser att arbetet ger underlag 
att utgå från för att skriva CV och personligt brev. Sammy tycker exempelvis att praktik 
ger underlag för konkreta upplevelser som hen anser är värda att reflektera om. Enligt 
Sammy är detta till skillnad från de teoretiska kurserna där de främst läser kursböcker 
och forskningsartiklar. Sammy menar att under vissa teoretiska kurser inom humaniora 
har de tillämpat karriärportföljen på ett utvärderande sätt. Sammy beskrev att de fick tid 
avsatt under humaniorakursen enkom för att resonera och sätta ord på tankar om 
forskningen. Sammy beskrev att hen då fick djupare insikt, bland annat hur hen lär sig. 
Detta tack vare kontinuerlig reflektion under kurser där portföljen var obligatoriskt. 
Studenterna fick då enligt Sammy ett personligt förhållningssätt till forskningen. 
 
Elliots vidare resonemang belyste att om det hade funnits lärarledd tid avsatt hade det 
varit motiverande för att arbeta ett steg ytterligare med karriärportföljen. Paulson menar 
för att uppnå användarvänlighet krävs det att användarna är med och utformar syftet. 
Användarna bör även vara med i att forma målen likväl vad rimligt innehåll bör vara. 60 
Således kan en bidragande faktor gällande studenternas åsikter om syftet härledas till att 
de själv inte får varit med och utforma det. En otydlig introduktion till arbetet, diffusa 
instruktioner och lågt inflytande över utformningen av portfolion påverkar i vilket mån 

                                                
56 Regeringskansliet, Validering m.m. – fortsatt utveckling av vuxnas lärande, 2003 
57 Andersson & Fejes. Kunskapers värde, 2011 
58 Adenling & Olsson. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning, 2011 
59 Andersson, C. kunskapssyn och lärande, 2000 
60 Paulson, Paulson & Meyer. What makes a portfolio a portfolio? 2003 
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den används. Förstår studenterna inte nyttan av portföljen är de inte beredd att lägga ned 
tid på arbetet. 
 
Paulsons uppmärksammande att om syftet ska vara tydligt är det viktigt att användarna 
är med och utformar förväntningarna. Här tycks det finnas brist på förståelse vad 
kriterierna är och studenterna har själva inte haft möjlighet att påverka förväntningarna 
för vad som krävs för godkänt betyg. När de upplever en osäkerhet vad lärarna validerar 
gällande arbetsinsatsen, kan det vara svårt att veta hur de ska validera sin egen 
arbetsinsats.61  
 
Robyn anmärker på svårigheten att förstå lärarnas förväntningar på hur portfolion bör 
utformas. Under intervjun påpekade Robyn att svårigheten ligger i otydliga 
betygskriterier. Sammy ger också exempel på detta genom att berätta att de haft i 
uppgift under praktiken att reflektera om erfarenhet ur begreppen kön, klass och 
etnicitet, men inte fått en närmre beskrivning hur detta bör gå tillväga. 
 
Enligt Adenling och Olsson bekräftar återkoppling studenten eftersom det synliggör 
samt uppmuntrar.62 Just bekräftelse tycks vara av vikt för deltagarna i denna studie, 
eftersom ingen använder portfolion under kurser när de vet att de inte får återkoppling 
från lärarna. Att examinera studenters förmåga till självinsikt kan möjligtvis påverka 
studenterna att linda in reflektionerna. Detta för att inte framstå som att de misslyckats 
flertalet gånger. Sammy påpekar under intervjun detta som ett problem eftersom hen 
känner oro att behöva förklara misslyckanden, antingen för lärarna eller för 
arbetsgivare. Sammy beskriver vidare att hen inte dokumenterar varje gång det som 
gick snett under en kurs. Detta för att skydda sig själv från att bedömas ytterligare från 
annan part. Det kan tolkas som att linda in reflektioner, eller helt enkelt strunta i att 
skriva om det för att skydda sig själv från att bedömas negativt. 
 
En motsättning i sammanhanget är exempelvis att Robyn beskrev rädslan av att inte visa 
sig vara tillräckligt självkritisk till sin insats. Detta kan möjligtvis påverka självkritiska 
studenter påtagligt eftersom de till hög grad kan bli självkritiska till sin egen prestation. 
Det kan påverka att studenten inte ser sina positiva egenskaper och förmågor. 
 
Andersson och Fejes menar vidare att betygssättning har en styrande verkan på 
studenterna, eftersom den formella dokumentationen pressar studenterna att 
kompetensutvecklas.63 Däremot påtalar ingen av studenterna i denna studie detta som 
ett problem, inte heller Robyn som beskriver sig själv som självkritisk till den egna 
förmågan. Alla studenter som deltar i studien vill ha mer återkoppling än vad som ges i 
dagsläget. På övriga moment, uppgifter och kurser är lärarna generellt inom 
universitetens värld skyldiga att rätta och sätta betyg på studentens arbete på uppsatser, 
redovisningar eller tentamen. Därför är de flesta studenterna vana vid återkoppling och 
betygssättning. 

                                                
61 Paulson, Paulson & Meyer. What makes a portfolio a portfolio? 2003 
62 Adenling & Olsson. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning, 2011 
63 Andersson & Fejes. Kunskapers värde, 2010 
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Det kan utläsas att Robyn inte nödvändigtvis måste använda karriärportföljen för att se 
sina svårigheter då hen enligt egen utsago är självkritisk ändå. Handledaren på praktiken 
har enligt Robyn en viktig roll när tankar och funderingar kring olika svårigheter dyker 
upp, detta eftersom utmaningen i sig kan vara att se styrkorna. Robyn anser även att hen 
kan identifiera svaga sidor hos sig själv utan att nödvändigtvis behöva karriärportföljen 
som stöd för detta. 
 
Sammys tankar om lärandeprocessen är att en del av lärandet är att misslyckas med 
vissa delar och moment under studierna. Sammy menar att hen utvecklar förmågan att 
resonera samt motivera vad hen hade kunnat göra annorlunda för att förbättra resultatet. 
Sammy resonerar trots detta om vikten av att vara något återhållsam för att inte avslöja 
för mycket genom att säga ”Jag vill inte framställas som att jag misslyckats massa 
gånger”. (Sammy) 
 
Som tidigare nämnts så grundar sig lärandeprocessen till viss del i förmågan att värdera 
kunskaps- och kompetensutveckling64 och portfoliometodik kan vara ett verktyg för att 
styrka denna förmåga. I slutet av kurser sker examinationen och om de får godkänt är 
det ett bevis på att de lärt sig kursinnehållet. Det som skiljer karriärportföljen från 
övriga examinationsformer är att det inte går att lära sig information utantill, utan att 
förmågan till eftertanke och rimliga resonemang är det som efterfrågas.  
 
Av den anledningen bör vi reflektera över om det är portfolion i sig som utvecklar 
förmågan att förhålla sig analytiskt och kritisk till lärandeprocessen och utveckling,65 
eller om det är dokumentation i sig som bidrar eftersom den ger översikt av kunskap 
och kompetens.  
 
Reflektion ger insikter om yrkeskompetens, breddar synen på personliga erfarenheter 
och således utvecklas ett reflekterande och lärande förhållningssätt. Individen utvecklar 
medvetenhet om lärandeprocessen, hur hen fungerar och resonerar i olika sammanhang 
och således förbereder individen sig för att hantera liknande situationer i framtida 
sammanhang.66 Således kan vikten av reflektion beskrivas på sätt som Kim beskriver att 
vågskålen måste väga jämt för att studenten ska få chans att utvecklas på ett personligt 
och professionellt plan. 
 
Sammanfattningsvis vill studenterna att lärarna ska återkoppla i större omfattning än i 
dagsläget. För att skapa sammanhang är det viktigt att studenten och läraren följs åt, det 
vill säga återkoppling från samma lärare sker till samma student. Användningen av 
portfolion tycks ge underlag för en djupgående förståelse kring lärandeprocessen och 
den personliga utvecklingen på vissa plan, inte minst för Kim. Kim beskrev att det kan 
vara ett sätt att ge sig själv en klapp på axeln gällande insikt vad hen gjort bra samt vad 
som är i behov av att utvecklas och att det är en vågskål som måste väga jämt. Lagom 

                                                
64 Andersson & Lundberg. Autentiska examinationer och läraktiviteter, 2007 
65 Adenling & Olsson. Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning, 2011  
66 Bie, K. Reflektionshandboken, 2009 



 
 

20 

mycket självkritik, samtidigt som hen tränar på att lyfta positiva egenskaper och 
förmågor, något som kan vara minst lika utmanande.  

7 DISKUSSION 
Detta avsnitt behandlar resultat och analys ur ett diskuterande perspektiv och 
återkopplar till viss del i tidigare forskning. Den innehåller avslutningsvis en 
validitetsdiskussion och ett avslutande avsnitt. 

7.1 Resultatdiskussion 
Efter att ha studerat hur studenterna använder karriärportföljen så framkommer mönster 
som visar att det krävs förändring för att öka användarvänligheten av karriärportföljen. 
Beträffande karriärportföljen som verktyg för att värdera kompetensutveckling och 
lärandeprocess så kan slutsatsen dras att det är möjligt för både studenten och läraren att 
se att det har skett en utveckling. Men då givet att studenten har tillämpat portfolion 
under en kurs och får återkoppling från lärarna. Det är således svårt att veta om det är 
karriärportföljen i sig som skapat möjligheten för kompetensutveckling, eller om 
kompetensutveckling hade skett ändå, med eller utan portfolion. Däremot kan slutsatsen 
dras att en kompetensutveckling har skett eftersom dokumentationen skapar överblick 
och möjlighet att följa utvecklingen framåt över ett tidsspann.  
 
Resultatet och analysen visar att studenterna främst har använt portfolion när den är 
obligatorisk. Robyn, Elliot och Sammy har alla liknande åsikter om vad det beror på 
och det har visat visar sig att de inte arbetar med portfolion när den inte är obligatorisk. 
Detta eftersom de tycker att det är onödigt att lägga tid på ett arbete som inte tas i 
beaktning i betyget. Vidare beskrev alla fyra studenter att de har använt 
karriärportföljens mallar (se bilaga 1 och 2). De använde mallarna som utgångspunkt, 
fyllde i och redigerade som de själv ville att portfolion skulle se ut och detta i syfte att 
göra den personlig. 
 
Elliot beskriver under intervjun hur hen upplever att kunna förhålla sig kritisk till både 
vad hen lär sig på utbildningen och även till sin egen utveckling. Elliot upplever att en 
skillnad har uppstått sedan hen började studera på SYV-programmet gentemot innan 
hen började studera. Hen menar vidare att det är svårt att avgöra om denna skillnad 
beror på karriärportföljen eller om det är att studera på universitet generellt som har 
påverkat självinsikten och kunskapsnivån. Däremot resonerar Elliot att hen kan se att 
det uppstått en skillnad exempelvis att vissa färdigheter utvecklats, tack vare 
karriärportföljen. 
 
Förväntningarna hur studenterna ska utföra karriärportföljen är något som Robyn under 
intervjun påpekade som problematisk. Detta på grund av att hen upplevade att 
förväntningarna på karriärportföljens utformning från lärarna är diffusa. Generellt i 
universitetsstudier finns det mål på vad studenterna förväntas kunna efter varje kurs. 
Karriärportföljen har inget utstakat mål, eftersom det är individuellt vad studenterna 
behöver kompetensutveckla.  
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Generellt på universitetet/högskolan kan studenter ha nytta av att fundera och resonera 
på hur de ska ta sig an kompetensutveckling och utveckla självinsikt. Karriärportföljen 
är ett verktyg för detta. Det behöver inte nödvändigtvis vara under alla kurser 
studenterna läser under en utbildning utan i början, mitten och i slutet av en utbildning. 
Viktigt är då att studenterna är med och får dela med sig av åsikter och att de får 
återkoppling på arbetet, precis som vid ordinarie examination.  
 
En viktig aspekt som framkommit under intervjuerna är att karriärportföljen kan öka 
självkritiken till hög grad, eftersom vissa studenter har höga krav på sig själv och sina 
resultat. Robyn beskriver oro över att kunna säkerställa att visa sin självkritiska sida 
inför lärarna. Det Robyn beskriver är inte ett ovanligt för studenter som alltid vill visa 
sitt bästa, visa förmågan till god självinsikt och att visa förmågan att kunna beskriva 
sina svagheter. För att kompensera för bristen av tydliga mål arbetar Robyn enligt egen 
beskrivning jättemycket med portfolion, för att säkerställa kvalitén och att inte missa att 
dokumentera det hen anser är av vikt för lärarna att veta. Slutsats som kan dras av detta 
är att karriärportföljen kan ha bidragit till ökad självkritik, som inte hade varit lika 
påtaglig om studenterna inte arbetat karriärportföljen.  
 
Framförallt Robyn beskriver att hen har använt karriärportföljen som forum att 
dokumentera självkritik och att säkerställa att de kan visa på självkritik genom att vara 
noga med att skriva om det i arbetet. För att minimera denna risk bör både lärare och 
studenter tänka på att diskutera karriärportföljen. Detta är i likhet med Paulsons 
resonemang eftersom han menar att det är av vikt med studentinflytande av 
utformningen över portfolion, för att skapa en tydlig struktur för vad syftet innebär.67 
Gällande synen på syftet med karriärportföljen delade Robyn, Elliot och Sammy 
mening. De beskrev att de förstår syftet ur lärarnas synvinkel att det är utvecklande att 
reflektera över kompetensutveckling. Dock hade de svårare att se syftet ur personlig 
vinning eftersom det är ett arbete som kräver tid utöver ordinarie skolarbete. 
 
En faktor som skulle kunna motivera studenterna som deltar i denna studie är att de 
önskar få skriftlig återkoppling från lärarna när de väljer att arbeta med portfolion. Det 
skulle enligt dem vara motiverande att någon annan tog del av deras framsteg och att det 
skapas en diskussion om deras utveckling. Tidigare beskrivet i texten finns det underlag 
som styrker att en återkopplande funktion främjar individens kompetensutveckling, 
eftersom detta återspeglar insikter, attityder och kunskaper och på så vis förankras de.68 
Det skulle troligtvis stärka studenternas motivation att använda karriärportföljen oftare, 
inte bara när den är en del av en kurs. 
 
Studie- och yrkesvägledare bör ha förmåga att hjälpa individer se preferenser och vidga 
perspektiv av olika yrken och utbildningar.69 Därför är det viktigt inom professionen att 
personen som arbetar som studie- och yrkesvägledare har förmågan att själv se sina 

                                                
67 Paulson, Paulson & Meyer. What makes a portfolio a portfolio? 2003 
68 Andersson, C. Kunskapssyn och lärande, 2000 
69 Skolverket, Arbete med studie- och yrkesvägledning, 2013 
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styrkor och svagheter. Inte minst för att vara medveten om vad som påverkar hur de 
själva arbetar och hur de bemöter olika människor. Det finns nätt och jämt ingen 
utbildning på universitet/högskola som i dagsläget inte kräver att individer ska kunna 
jobba med varandra, acceptera varandras styrkor och svagheter.  
 
I dagsläget arbetar studenterna var för sig med karriärportföljen, utan större kontakt med 
varandra eller med lärarna på institutionen. Det finns nedslag på karriärportföljen under 
utbildningen där lärarna granskar och återkopplar studenternas arbete och detta är på 
praktiken. Om man minskar glappet mellan dessa omgångar av återkoppling mellan 
student-lärare är slutsatsen att det troligtvis kan öka studenternas motivation att använda 
karriärportföljen oftare. 
 
Denna studie har bidragit till kunskaper om att karriärportföljen ger en översikt av 
studierna som studenterna uppskattar. Det går att se och urskilja mönster och 
självinsikten utvecklas när de måste resonera kring framgångar och bakslag. Studien 
kan också visa på att studenter även kan uppleva att det blir stor press att beskriva det 
som inte gick bra, för att säkerställa för lärarna att de har god självinsikt. Samtidigt visar 
studien att vissa studenter kan vara återhållsamma med att skriva allt för mycket om det 
som inte gick bra, eftersom det finns en oro att lärarna ska bedöma studentens bristande 
kunskaper. 

7.1.1 Validitetsdiskussion 
Validitetsdiskussion är av vikt för att belysa frågan om denna studie har undersökt det 
den avser undersöka.70 Därför är det av vikt att belysa potentiella påverkansfaktorer till 
studiens resultat. En potentiell påverkansfaktor är att jag har haft kontakt med 
studenterna som deltar i denna studie, eftersom jag studerar på SYV-programmet. Detta 
påverkar troligtvis studenternas svar under intervjuerna. Troligtvis påverkar det även 
mina tolkningar av deras resonemang, beroende på att jag som student sitter i samma 
position som dem. Det är troligt att studenterna jag intervjuar hade uttryckt sig på annat 
sätt om det exempelvis var en lärare från universitetet som hållit i studien, eftersom det 
är en indirekt makthierarki mellan studenten och läraren.  

7.2 Avslutning 
Avslutningsvis kan vi sammanfatta att det finns ett flertal problemområden med 
karriärportföljen. För att vidareutveckla karriärportföljen är förslagen följande: 
 
Synen på syftet och ramarna för hur karriärportföljen bör utformas behöver förtydligas. 
Möjlighet till återkoppling även när den inte examineras är något studenterna 
efterfrågar. Eftersom de inte får återkoppling på karriärportföljen när den inte är 
obligatorisk, blir följden att studenterna inte lägger tid på arbetet. 
 
För att förbättra karriärportföljens användarvänlighet krävs en förändring. Exempelvis 
att tillverka mindre omfattande mallar och mer utrymme för kreativitet. Den generella 

                                                
70 Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: Liber AB, 1991  
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färdighetsmallen skulle kunna vara mindre omfattande och endast vara nödvändig att 
arbeta med i början, mitten och slutet av SYV-programmet. Den ämnesspecifika 
färdighetsmallen skulle kunna vara värd att arbeta med oftare. För att bidra med 
användarvänligheten bör studenterna få återkoppling på arbetet de väljer att genomföra. 
 
Det behövs mer forskning inom området av hur kompetensutveckling bör dokumenteras 
på bästa sätt. Särskilt viktigt kan det vara att en studie- och yrkesvägledare har en god 
självinsikt och vet vad hen är i behov att kompetensutvecklas inom. Förslagsvis kan 
detta ske genom att reflektera över sig själv i sin yrkesroll i karriärportföljen eller 
liknande dokumentationsformer. Detta för att som studie- och yrkesvägledare kunna 
genomföra sitt professionella uppdrag att få individer att se sina förmågor och 
utvecklingsområden. 
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Bilaga 1 Karriärportföljens mall generell  

Generell/generisk 
kompetens 

Aktivitet: 
Vad har du haft för 
uppgifter under kursen 

Kunskap och 
förmågor: vad du 
kan,  
vad du har övat på 

Min egen 
utveckling:  
Vad har jag gjort 
bra, vad vill jag 
utveckla, träna mer 
på 

Kommunikationsfärdigheter – 
muntliga (ex seminarier, 
redovisning, gruppsamarbete och 
diskussioner etc.) 
 

 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 

 

Informationssökning, 
informationsgranskning 
 
 
 
 

   

Tidsplanering 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Samarbetsfärdigheter  
 
 
 

  

Lösningsorientering 
 
 
 
 

 
 
 

  

Eget ansvar 
 
 
 
 

   



 

 

Bilaga 2 Karriärportföljens mall 
ämnesspecifikt 

 
Efter varje avslutad kurs ska du reflektera och dokumentera utifrån ovanstående frågor. 
Observera att reflektion och dokumentation ska utgå från ditt eget lärande och din egen 
utveckling. Detta ska inte vara en utvärdering av kursen. 
 
Analys av den egna prestationen 

• Vilka kunskaper har tagit till dig under kursen? 
• Vilka färdigheter har du utvecklat? 
• Vad har metoder och teorier har du lärt dig? 
• Vilka aktiviteter/övningar/inlämningsuppgifter etc. visade du prov på att du utvecklat 

de färdigheter du nu har? 
• Vad tycker du att du har utvecklat bra under kursens gång? 
• Vad vill du/behöver du utveckla inför dina fortsatta studier?  
• Vad upplevde du var svårt under kursens gång?  
• Sätt upp minst ett mål att fortsätta arbeta mot 

 
Din kommande yrkesroll 

• Vad har du lärt dig som du kan ha nytta av för din kommande yrkesroll?  
• Hur kan dessa kunskaper påverka din framtida profession? 
• Sätt upp minst ett mål att fortsätta arbeta mot 

 
Personlig betydelse 

• Vilka kunskaper och färdigheter har du lärt dig under kursen som kan ha personlig 
betydelse i ditt privata liv/livssituation och framtida liv? 

• Sätt upp minst ett mål att fortsätta arbeta mot 
 
Måluppfyllelse 

• Vad anser du att du behöver göra för att uppnå de uppsatta målen? 
• Vad behöver du göra?  
• Behöver du särskilt stöd för att uppnå dina mål och vilket stöd kan det vara? 
• Vad behöver du göra för att nå dina mål, hur gör du det samt när i tid. (personlig 

handlingsplan som utgår från vad, hur och när) 
 

 
 
 
 

Vad har du utvecklat för 
kunskap och färdigheter 
under kursen? 
 

Vad har du lärt 
dig? 
 

Hur vet du det? 
(bevisföring) 
aktiviteter/uppgifter/övningar/teorier 
som ni haft under kursen 
 

Din egen värdering 
av ditt lärande 
 



 

 

Bilaga 3 intervjuguide 
 

Intervjuguide 
Karriärportföljen 

 
Genomgång av forskningsetiska principer. 

 

1. Vad är karriärportföljen för dig? 

2. Hur har du använt/tillämpad dig av karriärportföljen? 

3. Hur mycket tid ungefär har du lagt ner under varje kurs? 

4. Vad har varit svårt? 

5. Vad saknar du med karriärportföljen? (Vad har karriärportföljen för 

utvecklingsområden?) 

6. Vilka delar i karriärportföljen har gett dig större insikt om dig själv? 

7. Vilka delar i karriärportföljen har varit mindre utvecklande för dig? 

8. Vad kommer du ta med dig av det du lärt dig vidare ut i arbetslivet? 

 

 

9. Hur har karriärportföljen skapat förutsättningar för kompetensutveckling? 

10. Hur upplever du att dina generella färdigheter utvecklats? 

11. Hur upplever du att dina ämnesspecifika färdigheter utvecklats? 

12. Vad har karriärportföljen tillfört dig personligen? 

13. Vad har karriärportföljen tillfört dig professionellt? 

14. Hur har karriärportföljen utvecklat ditt kritiskt tänkande? 

 
 
 
 
 
 


