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Sammanfattning
Denna utvärderingsrapport innehåller resultatet av utvärderingen av studieoch yrkesvägledarutbildningarna som Högskoleverket genomfört under år
2006. Utvärderingen har gjorts av en extern bedömargrupp som består av
universitetslärare, en yrkesrepresentant och en före detta student. Rapporten
har två delar: dels Högskoleverkets beslut och reflektioner, dels den externa
bedömargruppens rapport. För innehållet i bedömargruppens rapport svarar
bedömargruppen. Högskoleverkets beslut och reflektioner baseras på bedömargruppens rapport.
Bedömargruppens intryck är att de tre yrkesprogrammen utbildar kompetenta studie- och yrkesvägledare och att de lever upp till de särskilda mål som
finns i examensordningen för denna utbildning. Det största problemet som
tas upp i rapporten är brister när det gäller utbildningens forskningsanknytning. Det är för få disputerade lärare och det är för små forskningsresurser.
Lärarnas forskning bör också komma studenterna till del i ökad utsträckning.
Forskningsanknytningen i kurslitteraturen kan bli bättre genom att ta in mer
internationell litteratur.
Bedömargruppen menar att utbildningarna är för snävt inriktade mot skolväsendet. Studenterna bör i ökad utsträckning även ha erfarenheter och kunskaper från arbetslivet utanför skolan.
Ett av målen med utbildningen är att en studie- och yrkesvägledare ska
kunna stödja övrig personal i skolan och medverka i utveckling av verksamheten. En bättre samverkan med lärarutbildningarna på respektive utbildningsort skulle kunna ge en större förståelse och kunskap om lärarnas situation.
Förutsättningar för en sådan samverkan finns då utbildningarna ligger nära
varandra organisationsmässigt.
Praktiken fungerar i huvudsak väl i utbildningen. Arbetsgivare och praktikhandledare är nöjda med studenternas insatser. Praktiken bör dock i ökad
utsträckning rikta sig till arbetsmarknaden utanför skolan.
På grundval bedömargruppens rapport ifrågasätter Högskoleverket examensrätten för studie- och yrkesvägledarexamen vid Malmö högskola. Ifrågasättandet grundar sig på brister i lärarkompetens och handledarkapacitet
samt på brister i organisation och administration av programmet.



Högskoleverkets beslut
Rektorer vid berörda lärosäten 			
			
			
			

Högskoleverket
Utvärderingsavdelningen
Henrik Holmquist
2006-10-31

Utvärdering av studie- och yrkesvägledarutbildningen

Högskoleverket finner att studie- och yrkesvägledarprogrammen vid Umeå
universitet och Lärarhögskolan i Stockholm uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning. För dessa utbildningar kommer en uppföljning att göras inom
tre år.
Högskoleverket ifrågasätter examensrätten för studie- och yrkesvägledarexamen vid Malmö högskola. Ifrågasättandet grundar sig på brister i lärarkompetens och handledarkapacitet, men även på brister i organisation, administration samt kurslitteratur. Malmö högskola anmodas att senast den 1
november 2007 inkomma till Högskoleverket med en redogörelse för vilka
åtgärder som vidtagits. Sedan tar Högskoleverket ställning till om det finns
skäl att återkalla examensrätten.
Beslut i detta ärende har fattats av universitetskansler Sigbrit Franke efter
föredragning av projektledare Henrik Holmquist, i närvaro av avdelningschef
Clas-Uno Frykholm och kanslichef Lennart Ståhle.

Sigbrit Franke
							

Henrik Holmquist

Kopia:
Utbildnings- och kulturdepartementet
Bedömargruppen



Högskoleverkets reflektioner
Högskoleverket tackar bedömargruppen för ett väl genomfört arbete. Bedömargruppens rapport utgör en god analys av de problem och möjligheter som
studie- och yrkesvägledarutbildningen står inför i Sverige. Högskoleverket
vill även tacka lärosätena som deltagit i utvärderingen för ett gott samarbete.
Förhoppningsvis kan utvärderingen bidra till fortsatt kvalitetsutvecklingen
inom utbildningarna. Högskoleverket ser också positivt på att bedömargruppen diskuterar utvärderingsmetoden som sådan.
Högskoleverket vill här reflektera över några av de frågor som bedömargruppen behandlar i sin rapport.
Snäv tolkning av målen

Bedömargruppen menar att utbildningarna överlag är för snävt inriktade mot
skolväsendet. En något vidare tolkning av examensmålen skulle kunna bidra
till att ge studenterna möjlighet att i högre grad bekanta sig med arbetslivet
utanför skolvärlden, som också kan innehålla vägledande uppgifter. Högskoleverket delar den uppfattningen och som bedömargruppen påpekar så finns
det i förordningen dessutom skrivningar om att en studie- och yrkesvägledare
även ska kunna vägleda vuxna och ha förmåga att utveckla rehabiliteringsprogram för människor med särskilda svårigheter i arbetslivet. Högskoleverket vill dock framhålla att Umeå universitet har en god ämnesmässig bredd i
utbildningsprogrammet.
Svag forskningsanknytning

Det största problemet med utbildningen är enligt bedömargruppen den bristande forskningsanknytningen. Det är för få disputerade lärare involverade i
utbildningarna i förhållande till antalet studenter, vilket Högskoleverket ser
allvarligt på. En alltför stor andel av examensarbetena handleds dessutom av
lärare som inte är disputerade. Störst problem med lärarkompetensen finns
vid Malmö högskola. Två av de tre disputerade lärarna är endast i begränsad
utsträckning involverade i programmet och disputerade gästföreläsare används
inte tillräckligt mycket för att kunna utgöra en kompensation. Ytterligare disputerad kompetens måste tillföras vid Malmö högskola för att utbildningen
ska få en tillfredsställande forskningsanknytning. Högskoleverket ser dock
positivt på att Malmö högskola försöker rekrytera ytterligare en lektor.
Även vid Lärarhögskolan i Stockholm skulle den disputerade kompetensen behöva förstärkas. Här kompenserar man dock denna brist med en stor
mängd gästföreläsare. Vid Umeå universitet är problemet mindre, det är brist
på disputerade lärare vid den institution som har huvudansvaret för att fördjupa kunskaperna inom yrkesområdet.



Åtskilliga av lärarna har endast i begränsad utsträckning forskning som
en del av sina tjänster och majoriteten forskar inte alls, vilket Högskoleverket
anser är mycket otillfredsställande. Det är framförallt Malmö högskola som
har brister vad avser lärarnas forskningsmöjligheter, men även avseende kompetensutveckling i övrigt. Även Lärarhögskolan i Stockholm behöver förbättra
lärarnas forskningsmöjligheter.
Högskoleverket stödjer tanken på att bredda synen på lärarkompetens och
att utbildningsansvariga därför bör överväga att rekrytera personer från närliggande fält. Förhoppningsvis kan också det nya forskningsnätverket som de
tre lärosätena ingår i på sikt bidra till ökad forskningsanknytning av grundutbildningen. Lärarna bör också i ökad utsträckning involvera studenterna i
de olika forskningsprojekten.
Den bristande forskningsanknytningen märks även i kurslitteraturen, framförallt vid Malmö högskola men även vid Lärarhögskolan i Stockholm. Vid
Umeå universitet är dock valet av kurslitteratur i stort tillfredsställande. Vid
Malmö högskola väljs kurslitteratur delvis med hänsyn till att studenter inte
vill läsa engelsk kurslitteratur och att många studenter inte har en bakgrund
med studietradition. Högskoleverket anser att denna form av anpassning är
oacceptabel. Att anpassningar sker samtidigt som utbildningarna har en hög
prestationsgrad kan tyda på att kraven är allt för låga.
Administration och samordning

Samordning och organisation inom ett utbildningsprogram är särskilt viktigt
när det rör sig om en yrkesexamen. De olika momenten i utbildningen måste
då utgöra en fungerande helhet. Högskoleverket vill här särskilt lyfta fram
Lärarhögskolan i Stockholm för den goda organisationen och samordningen
av programmet. Vid Malmö högskola och Umeå universitet finns brister i
organisation och administration av programmen som gör att den utbildning
studenterna får blir lidande. Vid Umeå universitet är det framförallt samordningen mellan kurserna som bör bli bättre. Vid Malmö högskola saknas ett
fungerande system för planering, dokumentation och uppföljning av utbildningsinsatser. Att studenterna vid Malmö högskola själva måste ordna praktikplatserna är inte acceptabelt. Ledningen bör där därför stärkas och den
praktiska planeringen av utbildningen förbättras. Högskoleverket ser dock
positivt på att det i ledningen för utbildningen vid Malmö högskola finns en
medvetenhet om problemen.
Stark yrkesanknytning

Bedömargruppen betonar i sin rapport att utbildningen har en stark koppling till yrket, vilket kommer till uttryck på olika sätt. Framförallt genom
de många kompetenta och erfarna lärare som är engagerade i utbildningen.
Många av dem har en bakgrund inom yrket och har arbetat länge med de
olika utbildningarna. Den goda yrkesanknytningen har även visat sig genom
att de avnämare och praktikhandledare bedömargruppen mött har en mycket
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positiv syn på de studenter de kommer i kontakt med under utbildningens
praktikmoment. Det framgår att studenterna även bidrar till arbetsplatsernas
utveckling genom sina kunskaper om samtalsmetodik och bemötande av människor med skilda behov. Detta ser Högskoleverket positivt på. Utbildning av
praktikhandledare bör dock införas i Umeå universitet och utvecklas ytterligare vid Malmö högskola.
Samverkan

Högskoleverket vill också ta fasta på bedömargruppens rekommendation om
bättre samverkan med lärarutbildningen. Även om utbildningen bör breddas
bör den ändå i de delar som rör skolans område samordnas ytterligare med
lärarutbildningen. Bland målen i examensordningen föreskrivs bland annat
att den studerande ska kunna stödja övrig personal i deras studie- och yrkesorienterande insatser samt att kunna medverka i utveckling av skolverksamheten. Bedömargruppen menar att studie- och yrkesvägledare lättare skulle
kunna uppfylla dessa mål om det fanns en större ömsesidig förståelse och kunskap mellan lärare och studie- och yrkesvägledare. Utbildningarna har mycket
att ge varandra och ligger dessutom nära varandra organisationsmässigt. Ett
positivt exempel är att man vid Malmö högskola i samband med praktiken
hösten 2006 infört ett gemensamt avsnitt för lärarstudenter och studie- och
yrkesvägledarstudenter.
Högskoleverket noterar att samtliga tre utbildningar har distansutbildning
och att drygt hälften av alla studenter inom utbildningen valt den utbildningsformen. Bedömargruppens uppmaning om samverkan och på sikt en
gemensam distansutbildning mellan de tre utbildningarna är intressant. Samordning av utbildningarna genom ökat användande av IKT (Information,
kommunikation och teknologi) skulle bland annat kunna stärka lärarkompetensen i utbildningarna.
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Bedömargruppens rapport

Missiv
Till Högskoleverket
								

2006-10-26

Utvärdering av studie- och yrkesvägledarutbildningarna

Högskoleverket initierade våren 2005 en utvärdering av studie- och yrkesvägledarutbildningarna. För utvärderingen utsågs en extern bedömargrupp
bestående av:
•
•
•
•

lektor Peter Plant, Danmarks Pædagogiske Universitet, ordförande
docent Åsa Mäkitalo, Göteborgs universitet
docent Anders Nilsson, Lunds universitet
studie- och yrkesvägledare Mia Lindberg, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
• studie- och yrkesvägledare Karin Göthberg, f.d. student vid Lärarhögskolan i Stockholm
• studie- och yrkesvägledare Elin Lundquist, f.d. student vid Malmö högskola, lämnade bedömargruppen i augusti 2006.
Vi grundar vår bedömning på den information och de intryck vi fått från utbildningsanordnarnas självvärderingar, från kompletterande underlag och på
platsbesöken, där vi samtalat med företrädare för studenter, lärare, praktikhandledare, arbetsgivare, programledning och fakultetsledning eller högskoleledning. Bedömningen grundar sig också till viss del på en webbenkät som
skickats ut till utbildningarnas distansstudenter.
Härmed överlämnas gruppens yttrande till Högskoleverket.
För bedömargruppen

Peter Plant
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Bedömargruppens arbetssätt
och utgångspunkter
Omfattning och underlag
I utvärderingen av studie och yrkesvägledarutbildningen ingår tre utbildningar: Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Malmö högskola och Umeå universitet.
Underlaget för utvärderingen är dels den information om förutsättningar,
processer och resultat som presenteras i lärosätenas självvärderingsrapporter,
kursplaner och litteraturlistor, dels de platsbesök bedömargruppen har genomfört vid de utvärderade lärosätena. Bedömningen grundar sig också till viss del
på en webbenkät som skickats ut till utbildningarnas distansstudenter.
Självvärderingarna

Självvärderingarna är utarbetade efter den manual som tagits fram av Högskoleverket. I syfte att anpassa manualen till studie- och yrkesvägledarutbildningarna gjordes vissa ändringar vid ett informationsmöte den 18 oktober
år 2005, vid vilket representanter för lärosätena deltog. Lärosätesföreträdarna
rekommenderades då att i självvärderingsarbetet analysera utbildningens situation och utarbeta självvärderingen genom ett brett arbete där alla inom
utbildningen involveras. Sista datum att inkomma med självvärderingarna
var den 31 mars 2006.
Platsbesöken

De tre platsbesöken genomfördes under maj månad 2006. Vid platsbesöken
har bedömargruppen enskilt under en dag samtalat med programledning och
fakultetsledning eller högskoleledning. Där det har passat har bedömargruppen även samtalat med prefekter och studierektorer. Samtalen med studenterna delades upp i två grupper, med termin 2 och 4 för sig och termin 6 för
sig. Totalt träffade bedömargruppen cirka 40 studenter. Vidare samtalade bedömargruppen under platsbesöken med lärare, praktikhandledare och arbetsgivare. Bedömargruppen har sammanlagt träffat drygt 20 lärare, knappt 20
praktikhandledare samt 10 arbetsgivare.
För att bedömargruppen skulle arbeta inom samma ramar vid varje platsbesök utarbetades en generell frågemall med frågor till respektive grupp som
bedömarna förde samtal med. Inför varje platsbesök har frågemallen anpassats efter de förhållanden som beskrivs i den aktuella utbildningens självvärdering.
Bedömargruppens sammansättning framgår av missivbrevet. Vid varje
platsbesök har samtliga personer i bedömargruppen deltagit, med vissa un. Anvisningar och underlag för självvärdering, reviderad maj år 2005.
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dantag: Karin Göthberg har inte deltagit i besök och bedömning av Lärarhögskolan i Stockholm. Elin Lundquist deltog enbart vid besöket vid Lärarhögskolan i Stockholm, men inte i slutjusteringen av texten.
Webbenkäten

Syftet med webbenkäten har varit att komplettera platsbesöken med information om studenternas uppfattning om sin utbildning. En webbenkät gjordes
under april 2006 tillgänglig för samtliga distansstuderande på termin 4 och
termin 6, totalt 267 stycken. 190 av dem svarade vilket ger en svarsfrekvens
på 71 procent sammantaget. Vid Umeå universitet svarade 68 procent, vid
Lärarhögskolan i Stockholm 67 procent och vid Malmö högskola 79 procent.
Enkätens frågeutformning testades på några studenter på de olika lärosätena
innan den slutgiltiga versionen fastställdes. Företrädare för de utvärderade
utbildningarna hade också möjlighet att lämna synpunkter på frågeformuleringarna.
Vid LHS och Malmö högskola användes studenternas e-postadresser som
grund för utskicket av en länk som utgjorde en så kallad respondentenkät. I
avsaknad av e-postadresser användes i Umeå i stället en så kallad publik enkät. En länk lades där ut på den Internetbaserade kommunikationsplattform
(Firstclass) som studenterna använde i sina studier. För att komma in på den
konferens som den aktuella studerandegruppen använde, och därmed få tillgång till enkätlänken, krävdes att de studerande hade tillgång till en individuell inloggningskod.
Vissa av enkätsvaren från distansstudenterna har används som underlag i
de enskilda lärosätestexterna, och sammanräknade resultat för samtliga tre
lärosäten har till viss del använts i den allmänna delen av rapporten. Fullständiga sammanställningar med frågeformuleringarna finns tillgängliga på
Högskoleverket.
Distansstudenterna utgör totalt drygt hälften av alla studie- och yrkesvägledarstudenter. År 2005 var vid Umeå universitet cirka 60 procent, vid LHS
cirka 65 procent och vid Malmö högskola cirka 40 procent distansstudenter.
De båda utbildningsformerna har i stort sett samma innehåll och samma undervisande lärare. Det är främst det praktiska genomförandet som skiljer de
bägge utbildningsformerna åt. Med tanke på att enkäten enbart har gått till
distansstudenterna vill bedömargruppen vara försiktiga med att dra långtgå. Frågeformuleringar och resultat för de tre utbildningarna finns på följande webblänkar.
För Lärarhögskolan i Stockholm:
<http://asp.artologik.net/hsv/qr/cgi-bin/QR_View_report.exe?RID=18&Pub=1&K
ID=HSV>
för Malmö högskola:
<http://asp.artologik.net/hsv/qr/cgi-bin/QR_View_report.exe?RID=17&Pub=1&K
ID=HSV>
för Umeå universitet:
<http://asp.artologik.net/hsv/qr/cgi-bin/QR_View_report.exe?RID=16&Pub=1&K
ID=HSV>
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ende generella slutsatser av resultaten till att gälla för bägge utbildningsformerna. Självvärdering och platsbesök har varit bedömargruppens huvudsakliga underlag.
Rapportarbetet

Bedömargruppen har, förutom platsbesöken, haft tre gemensamma möten.
Den 18–19 april 2006 inledde bedömargruppen sitt arbete med ett introduktionsmöte där Högskoleverkets projektledning presenterade den utvärderingsmetod och de kvalitetsaspekter utvärderingen utgår ifrån. Bedömargruppen
började då också närmare analysera självvärderingarna och utarbetade en frågemall inför platsbesöken. Därutöver har bedömargruppen haft två rapportmöten, ett första rapportmöte i Umeå den 1 juni och ett andra rapportmöte i
Malmö den 5 september.
Bedömargruppen har dessutom läst 7–9 examensarbeten från varje lärosäte.
Syftet med detta har varit att undersöka om examensarbetena håller en godtagbar nivå. De granskade lärosätena har före publicering av denna utvärderingsrapport haft möjlighet att faktagranska texten om sitt eget lärosäte med
undantag för sammanfattande värdering och rekommendationer.
Disposition och utgångspunkter

De tre enskilda lärosätesgenomgångarna följer en gemensam rubrikmall. Omfattning och innehåll under varje rubrik varierar delvis, beroende av vilka förhållanden som, genom självvärdering eller platsbesök, visat sig vara särskilt
intressanta att ta upp vid varje lärosäte.
Under utvärderingens gång har det visat sig att flera problem, möjligheter
och åtgärder är gemensamma för alla tre lärosätena. De viktigaste av dessa
aspekter tas då i huvudsak upp i den inledande allmänna delen av rapporten
och nämns då ibland endast mer kortfattat i de enskilda lärosätesgenomgångarna.
Utgångspunkten för bedömningen har varit Högskoleverkets kvalitetsaspekter och högskolelagen. Högskoleförordningens examensordning, där särskilda mål för en studie- och yrkesvägledarexamen finns utgör också en viktig
utgångspunkt. Genom de granskade programmens synpunkter på självvärderingsanvisningarna, arbetet med bedömargruppens frågemall samt fortsatta
diskussioner inom bedömargruppen har kvalitetsaspekterna ytterligare implicit anpassats för just denna utbildning.
Reflektion över utvärderingsmetod

Som nämns ovan har Högskoleverkets standardmetod, med mindre ändringar, varit utgångspunkt för utvärderingen. Denna utvärderingsmetod är
. Kvalitetsaspekterna är framtagna i samarbete med högskolor och universitet och framgår av
Högskoleverkets rapport Anvisningar och underlag för självvärdering, reviderad i maj 2005.
. Se bilaga A. Den 1 juli 2007 träder en ny examensordning i kraft, se bilaga B.
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bara en av flera möjliga metoder som kan användas, vilket ger anledning till
reflektion från bedömargruppen.
Med ett upplägg som består av självvärdering och platsbesök med ett antal
korta samtal kommer det mesta av utvärderingens basmaterial att vara andrahandsuppgifter. Det har således inte varit möjligt för bedömargruppen att
skapa sig ett förstahandsintryck av vad som försiggår i undervisningen. Självvärderingarna och platsbesökssamtalen kan innebära en risk för att de olika
grupperna involverade i utbildningen försvarar sig snarare än att de reflekterar
över situationen. Det bör också framhållas att självvärderingar och platsbesök
inte kan ge en fullständig bild av en utbildning, t.ex. är urvalet och antalet
personer bedömargruppen träffar begränsat, inte minst antalet studenter.
Bedömargruppen har emellertid en förhoppning om att hela utvärderingsprocessen som sådan ska bidra med mer än enbart denna rapport. Exempelvis
att den har initierar en självvärderings- och utvecklingsprocess på lärosätena,
där viktiga frågor måste formuleras, kommuniceras, lyftas fram och bearbetas
för att förbättra utbildningarnas kvalitet.
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Allmänna intryck och generella
rekommendationer
Bedömargruppens allmänna intryck är att samtliga tre yrkesprogram utbildar
kompetenta studie- och yrkesvägledare och att de lever upp till de särskilda
mål som finns i examensordningen för denna utbildning. Däremot anser bedömargruppen att det, i olika omfattning på de tre lärosätena, finns brister
när det gäller utbildningens forskningsanknytning, något som kan hota utbildningens kvalitet, särskilt på sikt.
Framväxten av studie- och yrkesvägledarutbildningen i Sverige

Studie- och yrkesvägledning som samhällsfunktion har funnits sedan 1900talets början. Behovet av funktionen kan ses som en effekt av det moderna
samhällets framväxt. Industrialismens framväxt innebar att det inte längre var
självklart att man gick i föräldrarnas fotspår, och industrin krävde arbetskraft
med specialkompetens. Inledningsvis var tjänsten knuten till arbetsförmedlingarna och hade i huvudsak en arbetsförmedlande roll. Senare blev tjänsten
möjlig att förlägga till skolor. Efter andra världskriget blev det i Sverige för
första gången aktuellt att diskutera, dimensionera och organisera elevers val
av studieinriktning. Enhetsskolans tillkomst gjorde det möjligt för eleverna
att oavsett betyg fritt välja mellan olika studievägar. Detta krävde omfattande
informations- och vägledningsinsatser. År 1952 föreslogs det att lärare inom
folkskolan, i samverkan med arbetsförmedlingen, skulle ansvara för de studie- yrkesvägledande insatserna. Folkskollärare fick en stor del yrkesvägledning i sin grundutbildning, medan redan utbildade lärare erbjöds påbyggnad
i form av kurser som anordnades i ett samarbete mellan Skolöverstyrelsen och
Arbetsmarknadsstyrelsen. Inledningsvis var dessa kurser några veckor, men
kom från 1957 att omfatta en termin. Dessa kurser kan sägas utgöra de första
utbildningarna för personal med en studie- och yrkesvägledande funktion, så
kallade yrkesvalslärare.
Som ett resultat av högskolereformen 1977 inrättades den treåriga studieoch yrkesorienteringslinjen, den utbildning som kan sägas ha lagt grunden för
den utbildning som erbjuds i dag. Införandet av en treårig linje innebar att
man utökade inslaget av samhällsvetenskap och handledd praktik inom skolan. År 1979 inrättades också en kortare utbildning, tre terminer, för dem som
hade lång erfarenhet från arbetslivet. Den kortare utbildningsvarianten kom
att upphöra i mitten av 80-talet. Utbildningen till studie- och yrkesvägledare
är en tvärvetenskaplig yrkesutbildning.
Studie- och yrkesvägledarutbildningens huvudsakliga syfte, enligt högskoleförordningen, är att ge de kunskaper som krävs för att inom grundskola,
gymnasieskola och vuxenutbildning kunna vägleda och informera ungdomar
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och vuxna inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet. Studie- och
yrkesvägledare är i dag huvudsakligen verksamma inom det offentliga skolväsendet men många är också verksamma inom arbetsförmedling, högskola,
rehabilitering och viss utsträckning inom privat sektor.
Vad är vägledning?

Det finns många definitioner på vägledning. Dessa är ofta kopplade till en
bestämd verksamhet eller en bestämd tidsperiod. Generellt kan man säga att
vägledning är den verksamhet som syftar till att individen ska bli medveten
om sig själv, sina möjligheter i samhället, lära sig fatta beslut och handskas med
övergångar från en fas till en annan. Vanligt är att referera till Gunnel Lindh
som menar att vägledning är en verksamhet som kan ses i både snäv och i vid
bemärkelse. Med vid bemärkelse menar hon all den verksamhet, i en organisation och en nation, som förbereder för framtida val av utbildning, yrke, arbete
och livsform. Exempel på sådana aktiviteter kan vara arbetsmarknadsprogram,
informationsmaterial eller inslag i undervisning. Vägledning i snäv bemärkelse
menar hon är som personlig vägledning, enskilt eller i grupp, och de med den
direkt förbundna aktiviteten. Det vill säga, en professionell vägledare hjälper
enskilda individer att utifrån sin unika situation hantera problem inför val av
utbildning eller arbetet.
Studie- och yrkesvägledarstudentens bakgrund

Under 2005 fanns totalt nästan 600 helårsstudenter inom studie- och yrkesvägledarutbildningarna. Ett antagningskrav som man ställer på studenternas
bakgrund är att de har minst ett års arbetslivserfarenhet. Många av de studerande är också äldre med både arbets- och studieerfarenheter. Denna sammansättning betyder å ena sidan att studentgruppen har erfarenheter som
kan tillföras utbildningen, vilket är en styrka. En enkät från Lärarhögskolan
i Stockholm, vars resultat troligen även gäller de övriga utbildningsorterna,
visar att de flesta har sin arbetslivserfarenhet inom omsorg, vård och skola. Å
andra sidan kan studenternas bakgrund utgöra ett problem då många försöker
kombinera arbete och heltidsstudier. Bedömargruppen menar att en heltidsutbildning aldrig får anpassa nivån eller tempot för att studenterna arbetar vid
sidan av. Det är en heltidsutbildning, och nivån och tempot måste vara därefter. Många av de studerande på utbildningarna har också barn. Enligt enkäten
till distansstudenterna har 68 procent av dem barn. En anledning till att välja
distansstudier är ju just möjligheten att kombinera studier med familjeliv, och
att det ger möjlighet till flexiblare studier.
. Enligt enkäten till distansstudenterna är 60 procent av de svarande distansutbildningsstudenterna över 35 år. Vad avser Malmö högskola är ”utlokaliserad utbildning” en bättre benämning. Vid referat av webbenkäten kallar bedömargruppen dock för enkelhetens skull
även denna för distansutbildning här i rapportens generella del.
. Från LHS självvärdering som refererar Websurvey Rapport ID: 7831, Websurvey Rapport:
ID: 7914.
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Det är en extrem överrepresentation av kvinnor inom utbildningen och bedömargruppen anser att utbildningarna bör vidta åtgärder för en ökad mångfald inom programmet. För närvarande görs överhuvudtaget för få aktiva rekryteringsåtgärder från lärosätena. För att bredda rekryteringen bör en mer
aktiv marknadsföring av utbildningen genomföras.
Alltför snävt inriktad utbildning

Bedömargruppen menar att samtliga tre utbildningar innehållsligt är alltför snävt inriktade mot skolväsendet. Programledningarna på utbildningarna
förklarar detta i huvudsak med den rådande examensordningen. I högskoleförordningens examensordnings mål kring en studie- och yrkesvägledarutbildning framgår att utbildningen i huvudsak ska riktas mot yrkesutövning
inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Inga förändringar när
det gäller utbildningens huvudmål har skett i den nya examensordning som
börjar tillämpas den 1 juli 2007. Många verksamma studie- och yrkesvägledare inom fältet, och inom de tre granskade utbildningarna, beklagar att den
nya förordningstexten inte givit utbildningen ett något bredare perspektiv på
vägledning. Ett sådant perspektiv föreslogs i den statliga utredningen Karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45). Utredaren skriver där bland annat att ”...
vägledningen måste ses i ett större sammanhang än det snävare skolperspektivet
och att individens behov av vägledning är både växande och återkommande under olika perioder i livet”.
Förordningstexten innebär dock inte att utbildningarna måste begränsa sig
när det gäller kunskapsinnehåll och praktikmöjligheter, snarare tvärtom. En
studie- och yrkesvägledare behöver, för att kunna utöva sitt arbete, breda och
grundläggande kunskaper om, och erfarenheter från, flera sektorer och delar
av arbetsmarknaden. I förordningen finns dessutom skrivningar om att en
studie- och yrkesvägledare även ska kunna vägleda vuxna. Bedömargruppen
menar sålunda att utbildningarna gör en alltför snäv tolkning av examensordningen. En något friare tolkning av examensmålen skulle kunna bidra till att
ge studenterna möjlighet att i högre grad bekanta sig med arbetslivet utanför
skolan, och även utanför den offentliga sektorn, som också kan ha vägledande
uppgifter. Konkret i programmen kan det innebära att studenterna får ökade
möjligheter att praktisera utanför skolan och att exempel i undervisningen
och litteratur i ökad utsträckning skulle kunna beröra frågor utanför skolvärlden. I examensordningen anges att studie- och yrkesvägledare även ska
kunna ”… i samarbete med andra planera och utveckla rehabiliteringsprogram
för människor med särskilda svårigheter i arbetslivet”, vilket innebär ett mer
vidgat arbetsområde.
De kunskaper och färdigheter som utbildningarna genererar är värdefulla
och användbara även för arbetsplatser utanför skolan. En studie- och yrkes. Se bilaga A för den examensordning som gällde vid tidpunkten för denna granskning. Se
bilaga B för den examensordning som börjar tillämpas 1 juli 2007.
. Karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) i Sammanfattning och goda exempel s. 4.
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vägledarutbildning gör studenterna professionella på samtal och möten. I enkäten till distansstudenterna valde nästan två tredjedelar av de svarande ett
alternativ utanför skolan som svar på frågan om vad de helst ville arbeta inom
efter avslutad utbildning. Ett fjärde utbildningsår på avancerad nivå (magisterutbildning) med olika inriktningar skulle öka bredden på studie- och yrkesvägledarutbildningen. Möjligheten tas upp i Umeå universitets självvärdering.
Detta ökar emellertid ytterligare kraven på en förstärkning av utbildningens
forskningsanknytning.
Bristfällig samverkan med lärarutbildningen

Det finns en vinst i att lärare och studie- och yrkesvägledare redan under utbildningen blir införstådda med vilka olika uppdrag man kommer att ha inom
en gemensam organisation, exempelvis skolan, för att se möjligheter till större
samverkan. Bland målen i examensordningen föreskrivs bland annat att studenten ska kunna stödja övrig personal i deras studie- och yrkesorienterande
insatser samt att i skolan kunna medverka i utveckling av verksamheten. Bedömargruppen menar att studie- och yrkesvägledare lättare skulle kunna uppfylla dessa mål om det fanns en större förståelse och kunskap om varandras
situation. Detta skulle kunna åstadkommas om det fanns en samverkan med
lärarutbildningen på respektive utbildningsort. Goda förutsättningar för detta
finns då studie- och yrkesvägledarutbildningarna och lärarutbildningarna ligger nära varandra organisationsmässigt. Samma lärare kan ibland medverka
i bägge utbildningarna men det är i sig ingen garanti för samverkan. I stället
för att tillvarata möjligheterna till samverkan, tenderar studie- och yrkesvägledarprogrammen att få en alltför perifer roll. De riskerar att sättas på undantag inom lärarutbildningsområdet, då antalet studerande utgör en så liten del
jämfört med lärarstudenterna.
Bristande forskningsanknytning

Det största problemet inom studie- och yrkesvägledarutbildningarna på samtliga orter är att forskningsanknytningen av utbildningen är svag. Problemet
med forskningsanknytningen kan delas upp i olika delar: för få disputerade
lärare, för få forskningsmöjligheter, för lite forskningsinriktad kurslitteratur
och för liten konkret koppling mellan utbildningen och den forskning som
faktiskt bedrivs. Problemet är olika stort på de tre lärosätena och de specifika
aspekterna kring forskningsanknytningen på varje ort tas närmare upp i respektive lärosätesrapport.
. Svarsfördelning på de olika möjliga alternativen från distansstudenter på de tre lärosätena
summerade följer här. Frågan var: Efter avslutad utbildning vill jag helst arbeta med studie
och yrkesvägledning inom: högstadieskolan 17 procent, gymnasieskolan, 21 procent, högskola/universitet 7 procent, folkhögskola 2 procent, komvux och infotek 21 procent, övriga
offentliga sektorn (ex. arbetsförmedling, försäkringskassa, stadsdelsförvaltning) 20 procent,
privata sektorn som anställd 8 procent, eget företag 4 procent, ideella sektorn 0 procent, vill
ej arbeta med studie och yrkesvägledning 0 procent.
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För få disputerade lärare och för få forskningsmöjligheter

Inom samtliga utbildningar finns endast ett fåtal disputerade lärare. Det har
sin bakgrund i att man vid rekrytering av lärare tidigare prioriterade praktisk
erfarenhet av studie- och yrkesvägledning. Med ökande krav på erfarenheter
och meriter, även från forskning, har rekryteringen hamnat i ett dilemma eftersom kompetenskraven blir väldigt omfattande. Den hittillsvarande strategin har varit att stimulera personer med praktisk erfarenhet att satsa på forskarutbildning eller, som ett andrahandsalternativ, ge verksamma lärare en
forskarutbildning i mån av resurser. Detta är uppenbarligen inte tillräckligt
för en acceptabel lärarförsörjning. Bedömargruppen vill därför rekommendera
den strategi som skisserades av prefekten vid institutionen för samhälle, kultur
och lärande vid LHS. Den innebär i korthet att rekrytera disputerade lärare
från relevanta discipliner, exempelvis beteendevetenskap och övriga samhällsvetenskapliga ämnen med inriktning mot arbetsmarknad och utbildningsvetenskap, och sedan genom kompetensutveckling ge dem nödvändiga kunskaper och erfarenheter av studie- och yrkesvägledning.
Flertalet lärare på utbildningarna har även bristande möjligheter till vidare
forskning. Positivt är dock att det gjorts vissa satsningar på att få lärare att ta
magisterexamen. Det har även gjorts satsningar på forskning för adjunkter.
Bedömargruppen anser att sådana åtgärder är lovvärda eftersom de bidrar till
att höja adjunkternas kompetens. Däremot är de otillräckliga om syftet är
att i rimlig tid lyfta adjunkterna till lektorskompetens. En fyraårig forskarutbildning som exempelvis bedrivs med tjugoprocentig insats tar teoretiskt sett
cirka tjugo år.
Sedan januari 2006 finns ett nationellt forskarnätverk inom området karriärval och karriärvägledning. Alla de tre granskade orterna är involverade i
nätverket som finansieras av Vetenskapsrådet. Nätverket syftar, enligt Umeå
universitets självvärdering, till att kartlägga forskningsbehov och initiera
forskning inom vägledningsområdet och därigenom involvera vägledare på
fältet. Syftet är även att verka för en gemensam forskarskola, eftersom de befintliga utbildnings- och forskningsmiljöerna är för små för att bära en forskarutbildning med inriktning mot vägledningsfrågorna. Medlen från Vetenskapsrådet gäller för en treårsperiod. Nätverket kan förhoppningsvis generera
ansökningar och på så sätt initiera forskning inom området. Bedömargruppen
vill också peka på möjligheterna att söka forskningsmedel i ett internationellt
sammanhang.
Forskningsanknytning i kurslitteraturen

Det hävdas av representanter från de granskade utbildningarna att det inte
finns tillräckligt med forskning inom studie- och yrkesvägledarområdet som
kan plockas in i litteraturlistorna. Bedömargruppen vill ifrågasätta den uppfattningen och menar att det inte råder brist på forskning inom området, men
att de miljöerna som finns i just Sverige är små och begränsat utvecklade. Bedömargruppen har fått intrycket att kunskapen är bristfällig bland de verk-
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samma inom utbildningarna om den forskning som faktiskt finns. Bedömargruppen menar att utbildningarna i högre grad även bör ta del av internationell
forskning och av forskning inom närliggande områden som har relevans för
studie- och yrkesvägledning. Som exempel på aktuell forskning inom området
vill bedömargruppen nämna den forskning som tas upp i International journal for educational and vocational guidance (IJEVG), Special Issue on Nordic
Career Guidance, 2003. Således bör man ta in mer forskningsanknuten och
internationell litteratur i kursplanerna.
Studenterna behöver successivt utmanas och tränas i att behärska engelskspråkig och skandinavisk litteratur under utbildningen. Detta för att kunna
ta del av aktuell forskning och officiell statistik som ger en bild av hur arbetsmarknaden och utbildningsmöjligheterna förändras, framförallt inom EU,
men också för att arbetet i allt högre utsträckning kommer att innebära kontakter med människor som inte behärskar svenska. Programmen bör också i
ökad utsträckning använda tidskrifter och artiklar producerade i andra länder.
Forskningsanknytning i undervisningen

Det är viktigt att lärarnas forskning också kommer studenterna till del. Ett
sätt att göra detta är att i samband med metodundervisning och uppsatsarbete
involvera studenterna i olika forskningsprojekt. Detta görs för närvarande endast i begränsad utsträckning på de tre orterna.
Bedömargruppen vill poängtera att yrkesanknytning och forskningsanknytning i undervisningen inte står i ett motsatsförhållande. Ett viktigt inslag i utbildningen bör vara att studenterna ges kunskap i hur man söker och
tolkar forskningsresultat. Sådan kunskap kommer till god användning i det
framtida yrkeslivet. En väl forskningsanknuten utbildning bidrar på det sättet
också till att tillföra yrkesfältet ny kunskap. Bedömargruppen menar också att
perspektiven bör vidgas och att forskningsanknytningen i denna utbildning
skulle kunna stärkas genom att mer forskning i utbildningssystemens och
arbetsmarknadens förändring tillförs programmen. Inom detta område har
emellertid Umeå universitets studie- och yrkesvägledarutbildning tillfredsställande inslag.
Det bör föras en diskussion bland utbildningsansvariga och lärare om vad
forskningsanknytning av utbildningen ska och kan innebära och hur man ser
att man lyckas med denna. Programmet kan till exempel arbeta fram ett antal
kriterier som ska vara uppfyllda för att programledningen ska kunna säga att
de lyckats med forskningsanknytningen. Kriterier som sedan kan följas upp
systematiskt.
Förbättra internationaliseringen

Bedömargruppen vill påminna om att en studie- och yrkesvägledarutbildning
enligt examensordningen också ska kunna vägleda människor inför utbildning och yrkesverksamhet utomlands. Att ha övergripande kunskaper kring
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arbetsmarknads- och utbildningssystemen, framförallt inom EU, är också viktigt. Alltfler av de elever och studenter som studie- och yrkesvägledarna kommer att möta i sitt framtida arbete kommer att ha frågor om studier och arbete
utomlands. Med egen erfarenhet kan detta arbete underlättas. Det är därför
logiskt att dessa utbildningar ligger långt framme vad gäller internationaliseringen. För närvarande är andelen studenter som åker utomlands som en del
av sina studier mycket låg. Möjligheterna att inom ramen för utbildningen
studera och praktisera utomlands bör därför förbättras. Ett praktiskt problem
är att få in utlandsstudier i utbildningsblocken. Här bör utbildningarna göra
ansträngningar för att göra utbildningsblocken mer flexibla och inte minst se
över möjligheterna till tillgodoräknande av utländsk utbildning.
Även lärarna bör få ökade möjligheter till utbyten med lärosäten i andra
länder. Lärarna bör även delta i internationella föreningar och nätverk och
försöka bli publicerade i internationella tidskrifter.
Praktiken och samverkan med arbetsliv

Arbetsgivare och praktikhandledare som bedömargruppen träffat under platsbesöken är mycket nöjda med studenternas insatser. De menar att studenterna
också tillför arbetsplatsen ett mervärde i form av nya tankar och ett ifrågasättande av de erfarna vägledarnas arbetssätt. Framförallt har studenternas kompetens när det gäller samtalsmetodik och bemötande av människor lyfts fram
som något mycket positivt.
Studenterna som bedömargruppen träffade på platsbesöken var i huvudsak
nöjda med sina praktikplatser. Resultatet från enkäten till distansstudenterna
visar också att praktiken ses som något mycket positivt10. Även samarbetet med
praktikhandledaren fungerar enligt enkätresultatet mycket bra11. Distansstudenterna praktiserar emellertid oftast på sina hemorter och har således ofta
andra praktikplatser än campusstudenterna, varför man inte automatiskt kan
dra slutsatsen att campusstudenterna är lika nöjda. Lärosätena har dock oftast närmare kontakter med campusstudenternas praktikplatser och har större
möjligheter att göra besök på praktikplatsen där varför det inte finns någon
anledning att tro att det skulle fungera sämre där. När det gäller Umeå universitet gör lärarna emellertid besök på samtliga praktikplatser, vilket bedömargruppen ser mycket positivt på.
En idé för att förbättra kommunikationen med studenterna kunde vara
att se över möjligheten att i större utsträckning använda videokonferens eller
webbkamera som kommunikationsverktyg då studenten är på sin praktikplats.
10. Så många som 58 och 28 procent av de svarande distansstudenterna instämmer helt respektive till stor del i påståendet att de är nöjda med sin verksamhetsförlagda utbildning
(praktiken). 55 och 31 procent har instämt helt respektive till stor del i påståendet att de har
möjlighet att tillämpa kunskaperna från universitet eller högskolan vid den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken).
11. 75 och 18 procent av de svarande distansutbildningsstudenterna har instämt helt respektive
till stor del i påståendet att samarbetet med praktikhandledaren fungerar bra.
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Det finns ett krav vid samtliga orter på att praktikhandledaren ska vara en
utbildad studie- och yrkesvägledare. Bedömargruppen anser också att praktikhandledaren helst bör vara en utbildad studie- och yrkesvägledare, men
vill påpeka att handledaren också skulle kunna ha motsvarande kompetens
förvärvad på annat sätt än genom just en studie- och yrkesvägledarutbildning.
Det kan annars finnas en risk att rådande värderingar om yrkesidentitet och
roll omedvetet konserveras. Praktiken bör i ökad utsträckning även rikta sig
till arbetsmarknaden utanför skolan.
Generellt bör handledarens roll och uppgifter beskrivas av dem som är
kursansvariga för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. En sådan
beskrivning bör inkludera en tydlig ansvarsfördelning mellan utbildning och
praktikplats. Det är också viktigt att handledarna får en utbildning från lärosätet. En sådan utbildning kan bland annat innehålla uppgifterna, ansvaret
och rollen som handledare, som bör tas upp och tematiseras. Den bör även
innehålla en uppdatering av litteratur, forskning och teorier inom studie- och
yrkesvägledarområdet. Förekomsten och omfattningen av handledarutbildning varierar mycket mellan de olika orterna. Lärarhögskolan i Stockholm har
dock här en föredömlig 5-poängs praktikhandledarutbildning.
Programmen har, med visst undantag för Stockholm, begränsad samverkan
med arbetslivet utanför skolan. Den bör kunna öka avsevärt.
Uppföljning

Det är viktigt att det görs systematiska uppföljningar av vad studenterna gör
efter avslutad utbildning. Vid LHS görs kontinuerliga uppföljningar av tidigare programstudenter. Enligt självvärderingen har uppföljningarna visat
att de flesta går vidare till vägledartjänster inom skolväsendet. Under senare
år har de även fått anställning inom högskolan och inom olika arbetsmarknadsprojekt såsom storstadssatsningen. Vid Umeå universitet gjordes 2003 en
uppföljning av vad studenterna gjorde efter avslutad utbildning. Enligt självvärderingen så hade 75 procent av de campusstuderande och 95 procent av de
distansstuderande arbete som studie- och yrkesvägledare.
Distansutbildningen

Som nämnts ovan studerar drygt hälften av alla studenter inom de tre studie- och yrkesvägledarutbildningarna på distans. Distansutbildningarna har i
stort samma innehåll och samma lärare som campusutbildningen. Det är det
praktiska upplägget som skiljer dem åt. LHS och Umeå universitet bedriver
distansutbildning med hjälp av IKT-verktyg, kombinerat med ett begränsat
antal träffar med studenterna på campusorten. Förutom IKT-verktygen bedriver Malmö högskola distansutbildningen utlokaliserad till ett antal orter i
södra Sverige. Lärarna reser ut till orterna och genomför undervisningen där.
Det avstånd som studenterna har mellan lärosätena och hemorten varierar
stort. Resultatet från webbenkäten visar att vid Umeå universitet och Malmö
högskola bor cirka en tiondel av studenterna inom 8 mil från högskolan. Av
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LHS studenter bor däremot cirka en tredjedel av distansstudenterna inom 8
mil från högskolan12. Det tycks vara så att de som bor i Stockholmsregionen,
och valt att söka distansutbildning där, i stor utsträckning söker en utbildning
med en mer flexibel studieform. En studieform som i större utsträckning ger
möjlighet att kombinera studier med arbete och familj. Ett individval som får
konsekvenser för hur den studerande organiserar sina studier och för hur lärosätet anpassar pedagogiken till nya medier. Vid LHS och Umeå universitet
konstaterar man att utvecklingen av distansutbildningen i någon omfattning
också berikat den pedagogiska utvecklingen av campusutbildningen.
I enkäten till distansstudenterna framkom viss kritik mot att lärarna inte
var tillräckligt närvarande på de olika webbportalerna och att de inte svarade
tillräckligt snabbt på frågor.13 För att motverka denna typ av missnöje anser
bedömargruppen att det är viktigt att lärarna klargör vilka förväntningar som
studenterna kan ha beträffande lärarens tillgänglighet på webbplattform eller e-post. Detta gäller distansstudenter såväl som campusstudenter. Lärarna
kan exempelvis fastställa tider då de är tillgängliga, och ungefär inom vilken
tidsrymd studenten kan förvänta sig ett svar.
Att hitta den rätta balansen mellan lärarledda undervisningstillfällen och
distansstudier kan vara svårt. De flesta distansstudenterna i denna utbildning
anser emellertid att antalet lärarledda undervisningstillfällen är tillräckligt14.
Samarbete med kurskamraterna kan fungera som ett stöd i olika former av
utbildningar, så även för distansstudenter. Enligt enkäten anser nästan alla studenterna att samarbetet med de andra studenterna via webbplattform, e-post
och telefon fungerar bra15. De allra flesta distansstudenterna anser också att
webbplattformtekniken fungerar bra, då 30 och 46 procent har instämt helt
respektive till stor del i ett sådant påstående.
Nästan alla distansstuderande anser att utbildningen hänger ihop som en
helhet. Hela 45 och 43 procent av de svarande distansstuderande instämmer
helt respektive till stor del i påståendet att utbildningens olika delar hänger
ihop som en helhet.
Bedömargruppen anser att det inom de tre lärosätena finns förutsättningar
för en utökad samverkan beträffande distansutbildningarna. Vissa moment
skulle kunna utvecklas gemensamt för att på sikt kunna erbjuda en gemensam
distansutbildning för studie- och yrkesvägledare. En form av samordning kan
vara att dela gästföreläsare via strömmande medier, en teknik som möjliggör
12. Frågan löd: ”Hur långt är det mellan din bostad och det universitet/högskola du läser studie- och yrkesvägledarutbildningen vid?”
13. I enkäten valde 49 respektive 10 procent av de svarande distansstudenterna att instämma till
viss del eller inte alls i påståendet: ”Lärarna är tillräckligt närvarande på webbplattformen
(ex learnloop, webzone, first class).”
14. 27 och 44 procent av de svarande distansstuderande instämmer helt respektive till stor del i
påstående om att antalet lärarledda undervisningstillfällen är tillräckligt avseende undervisning vid universitets-/högskoleorten och utlokaliserade lärarledda undervisningstillfällen.
15. 57 och 31 procent av de svarande distansutbildningsstudenterna har instämt helt respektive
till stor del i påståendet att kontakterna med de andra studenterna i sin basgrupp eller motsvarande fungerar bra avseende webbplattform, e-post och telefon.
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direktuppspelning av ljud- och videofilmer på mottagarens dator samtidigt
som de laddas ned från Internet. En föreläsning kan på så sätt följas antingen
i realtid eller hämtas hem vid behov. God kunskap hos lärarna om de IKTverktyg som kan användas i vägledningen ger som positiv bieffekt att man i
stället för tidskrävande och kostsamma resor i viss utsträckning kan komplettera dessa med videokonferens eller webbkamera. Teknik som sparar både tid,
pengar och miljö.
Andra exempel på samverkan mellan lärosäten kring gemensam utbildning
finns genom t.ex. civilingenjör online och civilekonom online, utbildningar
som utvecklats med stöd av Nätuniversitetet. Inom dessa utbildningar har
man utvecklat rutiner för antagning och ekonomi.
IKT i undervisningen

Enligt examensordningen ska studenterna ha förvärvat insikter om betydelsen av användningen av IKT i arbetslivet samt fått erfarenhet av hur IKT kan
användas inom information och vägledning. Det finns inte mycket i kursplanerna som belyser användningen av IKT inom yrket. IKT i vägledning bör
omfatta kunskap om praktik och etik i användningen av asynkrona verktyg
som e-post, webbaserade test och valstöd via olika lärplattformar. Många studievägledare inom högskola och universitet har i dag utvecklat kunskap om
synkrona IKT-stödda verktyg som videokonferens och webbkamera. Kunskaper om hur dessa verktyg används i undervisningen bör också utvecklas. Inom
såväl informatik- som pedagogikområdet finns mycket forskning att ta del av
som berör IKT-stödd kommunikation.
För att studenterna aktivt ska kunna medverka i de frågor som berör IKT
i sitt kommande arbetsliv bör de stödjas i att komma över den tekniktröskel
som många upplever. Steget från teknikfokus till innehållsfokus kräver kunskap och strategisk samverkan med lärosätenas IT-avdelningar. Studie- och
yrkesvägledarutbildningarna bör ligga i framkant med denna kunskap så att
studenterna efter avslutad utbildning kan delta i, påverka eller kritiskt granska
användningen av dessa verktyg i ett yrke i förändring.

Generella rekommendationer
• Genomför åtgärder för att öka mångfalden bland studenterna.
• Rekrytera fler disputerade lärare. Sök också lärarkompetens utanför det
traditionella studie- och yrkesvägledarområdet.
• Stärk lärarnas forskningskompetens.
• Lärarna bör i ökad utsträckning delta i internationella forskningssammanhang.
• Inför mer internationell och aktuell litteratur.
• Använd i ökad utsträckning forskningsanknuten litteratur, även internationell sådan.
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• Skapa ökad forskningsanknytning genom att involvera studenterna i
forskningen.
• Öka möjligheterna till internationella studentutbyten.
• Öka IKT-kompetensen och användandet av IKT i undervisningen.
• Samverkan med lärarutbildningen bör förbättras.
• Praktiken bör i ökad utsträckning även rikta sig till arbetsmarknaden utanför skolan.
• Se över möjligheterna till nationell samverkan kring distansutbildningen.
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Lärarhögskolan i Stockholm
Fakta år 2005
Antal helårsstudenter: 262
Antal helårsprestationer: 238
Antal examensarbeten: 42 (varav 27 skrivna i par)
Antal disputerade lärare: 3 (1 heltidsekvivalent i programmet)
Antal icke disputerade lärare: 15 (6,77 heltidsekvivalenter i programmet)
Andel män/kvinnor bland lärarna: 17/84

Bakgrund och organisation

Studie- och yrkesvägledarutbildning har funnits vid Lärarhögskolan i Stockholm (LHS) sedan 1971. Lärarhögskolan är uppdelad i tre institutioner. Studieoch yrkesvägledarutbildningen utgör en egen avdelning inom institutionen för
samhälle, kultur och lärande. Ytterst ansvarig för programmen inom LHS är
nämnden för grundutbildning, forskning och forskarutbildning som är överordnad institutionerna. Nämnden har delegerat delar av ansvaret till programutskotten, som ska ha en riktgivande, övergripande och utvärderande funktion
för respektive programs kursutbud. Utbildningen kan läsas på campus eller
som distansutbildning och leder till en yrkesexamen och en fil.kand.-examen.
Cirka 65 procent av studenterna läste år 2005 utbildningen på distans. Det
finns en möjlighet, som mycket få utnyttjar, att gå vidare till magisternivå.
Ett generellt intryck av utbildningen är att den är genomtänkt och välordnad. Bedömargruppen fick intrycket att organisation och administration av
programmet fungerade bra. Samarbetet mellan de olika enheterna fungerar
och rollerna är väl inarbetade. Exempel på detta är att det finns fungerande
rutiner för överlämning från en kurs till en annan. Att kurslitteraturlistor fastställs gemensamt är ett annat exempel på att lärarna har en fungerande struktur för samarbete. Även hanteringen kring praktikplatserna är välorganiserad,
vilket behandlas mer nedan.
Utbildningens inriktning

Utbildningen i Stockholm kännetecknas av en mycket väl fungerande samverkan med det omgivande samhället. Exempel på detta är de upparbetade
kanalerna med gästföreläsarna.
Bedömargruppen menar här, liksom på de övriga granskade orterna, att utbildningen innehållsligt är alltför snävt inriktad mot skolområdet. Detta förklaras lokalt vara ett utslag av den rådande examensordningen. Men bedömargruppen menar att utbildningarna kan tolka examensordningen lite friare.
Med tanke på att ett av målen i examensordningen är att stödja övrig personal inom skolan är samverkan med lärarutbildningen bristfällig. Det finns
goda förutsättningar för en bättre samverkan då de ligger nära varandra organisationsmässigt.

33

Den innehållsliga profilen med fokus på det professionella samtalet bör
kompletteras med mer kvalificerade kunskaper kring utbildningssystemens
och arbetsmarknadens utveckling och förändring. Studie- och yrkesvägledarna som utbildas för yrkesverksamhet inom grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning i det offentliga utbildningssystemet behöver känna till mer
kring hur omvärlden förändras i dessa avseenden, både nationellt och internationellt. De bör också lära sig att söka och tolka denna sorts kunskap för att
på sikt upprätthålla sin kompetens.
Lärare och forskningsanknytning

Lärarna är erfarna och kunniga. Med några undantag fick bedömargruppen
intrycket att studenterna är nöjda med sina lärares kunskaper och pedagogiska
kompetens. Flertalet av dem är också utbildade studie- och yrkesvägledare.
Nästan alla distansstudenter har också instämt helt eller till stor del i enkätstudiens påstående att lärarna har goda kunskaper och att de har god förmåga
att lära ut vid den lärarledda undervisningen. Däremot instämmer färre i att
lärarna har god förmåga att lära ut sina kunskaper via webbplattformen16.
Studie- och yrkesvägledarutbildningen har god tillgång till lärarresurser
med cirka 18 personer som i varierande utsträckning är aktiva inom programmet. Till detta tillkommer ett stort antal gästföreläsare. De allra flesta av de
fast anställda lärarna har yrkeserfarenhet från studie- och yrkesvägledning,
vilket är en styrka. Däremot är lärarkårens erfarenhet av, och kännedom om,
forskning alltför begränsad. Endast tre av de fast anställda lärarna är disputerade. Ett fåtal lärare har forskningstid inom sin tjänst. Fast anställda disputerade lärare svarar för cirka 13 procent av undervisningen. Till dessa ska ett
stort antal disputerade gästföreläsare läggas som år 2005 utgjorde motsvarande
drygt en tredjedel av en heltidstjänst i programmet. Sammantaget svarar dock
disputerade lärare för en alltför låg andel för att utbildningen ska kunna sägas
ha en god vetenskaplig grund.
Det finns i ledningen för LHS, och för programmet, en stor medvetenhet
om detta problem och en del åtgärder har satts in. Det finns en kompetensutvecklingsstrategi för att stödja de lärare som behöver fullfölja sina magisterstudier. Detta är berömvärda insatser men är emellertid en alltför begränsad ambitionsnivå. Det har också gjorts ansträngningar för att rekrytera fler
disputerade lärare. Bedömargruppen anser att kvalificeringskriterierna som
anges i annonserna för dessa rekryteringsförsök kunde ha gjorts bredare. Bedömargruppen har dock fått intrycket att det finns ambitioner att rekrytera
bredare, och sedan 1998 ska alla nyanställda lärare enligt centralt direktiv på
LHS vara disputerade. Man har dock tvingats göra undantag från detta di16. 48 och 44 procent av de svarande distansstudenterna har instämt helt eller till stor del i påståendet att lärarna (inom samtliga ämnen) har goda kunskaper. 33 och 57 procent av de
svarande distansstudenterna har svarat att lärarna har god förmåga att lära ut sina kunskaper vid den lärarledda undervisningen (avser undervisning vid högskoleorten). 15 och 35
procent av de svarande distansstudenterna har instämt helt respektive till stor del på påståendet att lärarna har god förmåga att lära ut sina kunskaper via webbplattformen.
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rektiv på grund av bristen på disputerade lärare inom lärarutbildningen i allmänhet och studie- och yrkesvägledarområdet i synnerhet.
De utbildningsansvariga utnyttjar på ett föredömligt sätt bredden i Stockholmsregionens näringsliv, förvaltning/politik, forskning och yrkesfält genom
att använda ett mycket stort antal gästlärare. Dessa bidrar också till att väga
upp den bristande forskningsanknytningen i den egna lärarkompetensen. År
2005 var totalt 83 gästföreläsare engagerade i programmet, och de utgör cirka
14 procent av undervisningen. De bidrar till utbildningen innehållsligt, och
organiseringen kring deras föreläsningar fungerar väl.
Enligt självvärderingen uppmuntras studenterna till, och tränas i, kritiskt
tänkande i form av analyser och granskningar av praktiska erfarenheter samt
genom läsning, samtal och analyser av vetenskapliga texter. Någon eller några
av de fåtalet disputerade lärarna involverar studenterna i sin egen forskning i
undervisningen. Studenterna borde dock få en bättre inblick i relevant forskning vid LHS, men även i forskningen vid det närbelägna Stockholms universitet.
Undervisning, litteratur och examensarbete

Undervisningsmetoderna är blandade och sker i form av litteraturstudier,
seminarier, grupparbeten, praktiska tillämpningsövningar, fältstudier, föreläsningar, handledd praktik, schemalagd grupphandledning och enskilda
arbeten. Vid distansutbildningen genomförs de bundna föreläsningarna koncentrerat till ett mindre antal tillfällen. Välgenomtänkt tydlig progression genomsyrar utbildningen. Även vad gäller kopplingen mellan praktik och teori
finns en väl genomtänkt progression.
Det finns en viss integration av IKT i undervisningen som programmet
kommit ganska långt med. Generellt så finns ofta en både kunskapsmässig och
mental tröskel mellan att komma från teknikfokus till innehållsfokus. LHS
tycks ha kommit en bra bit på väg i detta arbete. Man uttrycker sig i termer av
att distansutbildningen också lett till en form av pedagogisk utveckling som
går utöver att man använder en gemensam lärplattform. Självvärderingen visar
att man i viss utsträckning bejakar verktyg som videokonferens och webbkamera i undervisning och studentkontakt. Studenterna påpekar dock brister i
lärarnas kompetens inom IKT. Distansstudenternas introduktion kan också
förbättras något. Vissa datorovana studenter behöver en bättre introduktion
till IKT-verktygen än vad som för närvarande erbjuds.
De distansstudenter som bedömargruppen mötte vid platsbesöket efterlyste
tillgång till ”streamade” gästföreläsningar vilket bedömargruppen stödjer. Det
vill säga att föreläsningen spelas in och kan laddas ned till studentens dator
så att den kan följas i realtid eller ses vid senare tillfälle. Det skulle vara bra, i
synnerhet för distansstudenterna, som då kan få tillgång till gästföreläsningarna.
Kurslitteraturen skulle generellt behöva uppdateras. Man har en uttalad
strategi att föra in engelskspråkig litteratur i kurserna. Det finns dock relevant
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internationell litteratur inom området som inte används. Bedömargruppen anser att det bör vara något mindre texter av läromedelskaraktär i utbildningen
som helhet, mer originallitteratur och mer litteratur, tidskrifter och artiklar
producerade i andra länder. Studenterna behöver successivt utmanas och tränas i att behärska engelskspråkig och skandinavisk litteratur under utbildningen. Detta för att kunna ta del av aktuell forskning och officiell statistik
som ger en bild av hur arbetsmarknaden och utbildningsmöjligheterna inom
EU förändras men också för att arbetet i allt högre utsträckning kommer att
innebära kontakter med människor som inte behärskar svenska.
Examensarbetet är förlagt till den sista terminen. Det är positivt att man
erbjuder studenter att göra examensarbeten i forskningsprojekt. Generellt sett
är uppläggningen och strukturen av arbetet med examensarbetena bra. Utgångspunkten för uppsatsen är en godkänd uppsatsplan från momentet vetenskaplig teori och metod II. Det tycks finnas en viss diskrepans mellan de
olika momenten kring examensarbetet. Det framkom under platsbesöket att
det förekommit i vissa fall att de som examinerade uppsatser inte accepterade de uppsatsplaner som hade godkänts av annan lärare i en tidigare kurs.
Bedömargruppen har svårt att bilda sig en uppfattning om hur stort detta
problem är, men anser att studenterna bör få tydlig information om vad som
krävs i uppsatsarbetet. Studenter i de senare årskurserna efterlyser också bättre
förberedelser inför arbetet med examensarbetet. Det finns en lyhördhet från
programledningen gentemot studenternas synpunkter och det har införts ett
uppsatsarbete på B-nivå som fungerar som en förberedelse.
De 15 handledarna som engagerades som uppsatshandledare år 2005 var
övervägande doktorander och disputerade, huvudsakligen inom ämnet pedagogik. Hälften av dem kom från institutioner utanför Lärarhögskolan. Samtliga examinatorer är disputerade. De uppsatser som bedömargruppen har tagit
del av ligger kvalitetsmässigt på motsvarande C-nivå.
Praktiken och samverkan

Den första praktikperioden på tio veckor kommer i slutet av termin 3 och början av termin 4. Den andra perioden av praktik är på tio veckor under termin
6. Ett kortare moment av praktik inom utbildningens tidigare delar skulle
hjälpa studenterna att få en bild av vad studierna leder till.
Såväl studenterna som praktikhandledarna är mycket nöjda med praktikmomenten17. Studenterna är nöjda med sina handledare och vice versa. Studenterna får praktikplatser inom skolområdet i Stockholm genom högskolans förmedling vilket bedömargruppen anser är bra. Praktikplatser utanför
skolområdet får de däremot ordna själva. De flesta distansstudenterna ordnar
17. 59 och 29 procent av de svarande distansutbildningsstudenterna har instämt helt respektive
till stor del i påståendet att de är nöjda med den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken). 73 och 22 procent har instämt helt, respektive till stor del, i påståendet att samarbete
med praktikhandledarna fungerar bra. 57och 32 procent har också instämt i påståendet att
de haft möjlighet att tillämpa kunskaperna från universitet eller högskolan vid den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken).
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själva sina praktikplatser. Bedömargruppen fick intryck av att organisationen
kring praktiken är genomtänkt och välplanerad.
Praktikhandledarna menar att studenterna också tillför värde till deras
verksamhet då deras idoga frågande gjort att handledarna själva varit tvungna
att tänka efter, reflektera och ifrågasätta sitt arbetssätt. Studenterna för med
sig uppgifter till praktikplatserna som inte alltid rent praktiskt är möjliga att
genomföra. Exempelvis finns det i vissa praktikmoment ett krav på att studenterna ska ha genomfört ett visst antal samtal när det i verksamheterna under
vissa perioder mer handlar om att informera eller vägleda grupper.
Det finns ett bra samarbete mellan högskolan och praktikhandledarna. Det
erbjuds en 5-poängs handledarutbildning och det är ett starkt önskemål från
programledningen att handledarna går denna. Handledarna bjuds även in på
öppna föreläsningar, även om de sällan har möjlighet att gå.
Lärarna gör besök på de praktikplatserna som ligger i Stockholmsområdet.
Distansstudenterna får inte besök av lärare, utan där sker detta moment genom trepartssamtal över telefon. Särskilda kriterier för hur dessa samtal ska
gå till finns nedskrivna.
Studenterna upplever ofta, när de är ute på praktiken, att de saknar praktiska kunskaper om utbildningssystemens uppbyggnad. Praktikhandledarna
menar dock att studenterna är bra på att själva hitta information för att lösa
problem som uppkommer. Annan kompetens som kan förstärkas i utbildningen är kännedom om andra kulturer. Även något ökade kunskaper om
arbetsmarknadens och utbildningssystemets förändring är önskvärda.
Programmet har valt att ha ett skolfokus på utbildningen. Men utbildningen ska även förbereda de kommande vägledarna för att vägleda vuxna om
arbetslivet generellt. Teoretiskt belyser man detta kunskapsfält i kursen arbetsliv och näringar. Man har också tagit in en lärarresurs med denna kompetens.
Studenterna tycks dock ha begränsade möjligheter till praktik inom andra
branscher än inom skolområdet, vilket är kunskapsmässigt begränsande.
Programrådet, som nämndes ovan, har representanter från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), Vetenskapsrådet och andra berörda. Syftet är att dessa
ska medverka till förbättringar, stöd och utveckling av programmet.
Studentinflytande och kursvärderingar

I programrådet ingår representanter för arbetsgivare, lärare och studenter. Rådets uppgift är att initiera förbättringar och vara till stöd för utvecklingen av
programmet. De sammanträder två gånger per termin. Utbildningsforum,
som sammanträder cirka var femte vecka, är en informell mötesplats mellan
utbildningsledaren och representanter för studenterna i samtliga tre campusgrupper och en årskurs distansstudenter. Det fanns olika kunskap bland studenterna om programrådet och utbildningsforum. Kunskapen om de formella
möjligheterna till inflytande är bland distansstudenterna mer begränsade än
bland campusstudenterna.
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Kursvärderingarna genomförs nästan alltid efter avslutad kurs. Enligt enkäten till distansstudenter genomförs kursvärderingar alltid eller ofta efter kurs18.
Momentansvarig lärare ansvarar för att momentet utvärderas samt att resultaten sammanställs och finns tillgängligt för studenterna. Distansstudenterna
har, i jämförelse med campusstudenterna, i större utsträckning givits möjlighet
att ge muntlig respons på kurserna. När distansstudenterna påbörjar de läsperioder som är knutna till campus görs alltid en summering av den studieperiod
som föregått campusperioden. Svaren från kursvärderingarna sammanställs
och i de flesta fall sker även en återkoppling av resultatet till studenterna, vilket också får stöd i enkäten till distansstudenterna19.
Sammanfattande värdering

Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid LHS är välorganiserad och fungerar innehållsligt väl. Det finns en medvetenhet om möjligheterna av IKTanvändning. Samarbetet med lärarutbildningen och andra delar av vetenskapssamhället är begränsat. Det finns progression i utbildningen, och
praktikorganisationen ger studenter såväl som handledare fördjupad kompetens. Yrkesanknytningen i utbildningen är väl tillgodosedd. Forskningsanknytningen är svag då antalet disputerade lärare är litet och forskningsmöjligheterna små. Strategiska medel för kompetensutveckling av lärarkåren avsätts
och man har sökt nya lektorer i några utlysningar, dock med en snäv inriktning, vilket resulterat i för få sökande. Forskningsmiljöer tar tid att bygga
upp, och det gäller här att arbeta strategiskt med frågan. Kurslitteraturen är
för snävt inriktad på svensk litteratur.
Rekommendationer

• Genomför åtgärder för att öka mångfalden bland studenterna.
• Rekrytera fler disputerade lärare. Sök också lärarkompetens utanför det
traditionella studie- och yrkesvägledarområdet.
• Stärk lärarnas forskningskompetens.
• Lärarna bör i ökad utsträckning delta i internationella forskningssammanhang.
• Inför mer internationell och aktuell litteratur.
• Använd i ökad utsträckning forskningsanknuten litteratur, även internationell sådan.
• Skapa ökad forskningsanknytning genom att involvera studenterna i
forskningen.
• Öka möjligheterna till internationella studentutbyten.
• Öka IKT-kompetensen och användandet av IKT i undervisningen.
18. 89 och 11 procent av de svarande distansutbildningsstudenterna har svarat alltid respektive
ofta på frågan om hur ofta kursvärderingar genomförs efter kurs.
19. 36 och 26 procent av de svarande distansstudenterna har svarat alltid respektive ofta på frågan om hur ofta kursvärderingsresultat återkopplas till studenterna.
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• Samverkan med lärarutbildningen bör förbättras.
• Praktiken bör i ökad utsträckning även rikta sig till arbetsmarknaden utanför skolan.
• Se över möjligheterna till nationell samverkan kring distansutbildningen.
Bakgrunden till några av de ovanstående rekommendationerna ges i rapportens allmänna del.
Ytterligare rekommendation för Lärarhögskolan i Stockholm

• Utbildningen bör i större utsträckning ge breda och grundläggande kunskaper från flera sektorer och delar av arbetsmarknaden än skolområdet.
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Malmö högskola
Fakta år 2005
Antal helårsstudenter: 180
Antal helårsprestationer: 193
Antal examensarbeten: 50 (varav 23 skrivna i par)
Antal disputerade lärare: 3 (0,8 heltidsekvivalenter i programmet)
Antal icke disputerade lärare: 8 (varav 1 lic.) (4,7 heltidsekvivalenter i programmet)
Andel män/kvinnor bland lärarna: 45/55

Bakgrund och organisation

Studie- och yrkesvägledarutbildning har funnits inom Lärarhögskolan i
Malmö, som en del av Lunds universitet, sedan 1971. 1998 överfördes Lärarhögskolan till Malmö högskola och därmed också studie- och yrkesvägledarutbildningen. Utbildningen ingår nu i högskolans lärarutbildningsområde.
Utbildningen leder till en yrkesexamen och kan läsas på campus eller som
utlokaliserad utbildning i Varberg, Växjö, Jönköping och Örebro. Cirka 40
procent av studenterna läste år 2005 utbildningen på distans.
Inom lärarutbildningsområdet finns fem olika enheter där studie- och yrkesvägledarutbildningen tillhör enheten individ och samhälle (IS). Enhetschefen har det övergripande ansvaret, medan det operativa ansvaret är delegerat
till en utvecklingsansvarig och en ekonomiskt och administrativt ansvarig.
Till studie- och yrkesvägledarutbildningen finns ett rådgivande SYV-råd där
det också ingår studentrepresentanter.
Bedömargruppen konstaterar att utbildningen har administrativa brister.
En del av förklaringen till bristerna i administrationen kan vara att flertalet av
lärarna har varit verksamma länge vid utbildningen, vilket skapar informella
strukturer som styr utbildningen. Det formella ledarskapet för utbildningen
behöver därför stärkas. Ledningen på alla nivåer i organisationen bör tydligare
bygga in system för kvalitetssäkring. Ytterst är det enhetsledningens ansvar att
se till att utbildningen fungerar. Arbetsuppgifterna för den utvecklingsansvariga och den ekonomiskt och administrativt ansvariga bör ses över. En tydligare ledningsstruktur bör införas genom att t.ex. utse en programansvarig.
Det tydligaste exemplet på att administrationen kring utbildningen har
brister är framförhållningen i planeringen av utbildningen. Det förekommer
exempelvis schemaändringar eller litteraturändringar med kort varsel. Inrapportering av resultat från inlämningsuppgifter av olika slag kan vara försenade. Studenterna får själva ordna praktikplatserna, vilket behandlas närmare
nedan. Det saknas alltså fungerande system, planering, dokumentation och
uppföljning av utbildningsinsatser. För att komma tillrätta med ovan nämnda
problem bör det finnas rutiner och tydliga riktlinjer för hur programmet admi-
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nistrativt ska fungera. Bedömargruppen noterar att det finns en medvetenhet
om problemen i utbildningsledningen.
Utbildningens inriktning

Migration och etnicitet är ett av de perspektiv som enligt centrala policydokument ska genomsyra utbildningarna på Malmö högskola. I kursplanerna
för utbildningen lyfts dessa frågor också upp, vilket bedömargruppen ser
positivt på. Bedömargruppen anser att detta perspektiv kunde stärkas ytterligare om utbildningen inledde ett samarbete med enheten för internationell migration och etniska relationer (IMER) inom Malmö högskola. Att ha
kunskaper inom mångfalds- och kulturfrågor är viktigt för en studie- och
yrkesvägledare; inte minst för den som planerar att arbeta i Malmöområdet.
Detta skulle kunna bli en tydligare profil på utbildningen.
Bedömargruppen menar här, liksom på de övriga granskade orterna, att utbildningen innehållsligt är alltför snävt inriktad mot skolområdet. Detta förklaras lokalt vara ett utslag av den rådande examensordningen. Men bedömargruppen menar att utbildningarna kan tolka examensordningen lite friare.
Med tanke på att ett av målen i examensordningen är att stödja övrig personal inom skolan är samverkan med lärarutbildningen bristfällig. Det finns
goda förutsättningar för en bättre samverkan då de ligger nära varandra organisationsmässigt. Till hösten 2006 planeras dock, i samband med praktiken,
ett gemensamt avsnitt för lärarstudenter och studie- och yrkesvägledarstudenter.
Den innehållsliga profilen med fokus på det professionella samtalet bör
kompletteras med mer kvalificerade kunskaper kring utbildningssystemens
och arbetsmarknadens utveckling och förändring. Studie- och yrkesvägledarstudenterna som utbildas för en yrkesverksamhet inom utbildningssystemet
behöver känna till mer kring hur omvärlden förändras i dessa avseenden, både
nationellt och internationellt. De bör också lära sig att söka och tolka denna
sorts kunskap för att på sikt upprätthålla sin kompetens.
Lärarna och forskningsanknytningen

Lärarna är erfarna och kunniga. Flertalet av dem är utbildade studie- och yrkesvägledare med omfattande yrkeserfarenhet inom området. Studenterna är
i huvudsak nöjda med lärarnas insatser. Flertalet lärare uppfattas som kunniga
och lyhörda. Nästan alla distansstudenter har också instämt helt eller till stor
del i enkätstudiens påstående att lärarna har goda kunskaper och att de har
god förmåga att lära ut vid den lärarledda undervisningen. Däremot instämmer betydligt färre i att lärarna har god förmåga att lära ut sina kunskaper via
webbplattformen20.
20. 36 och 48 procent av de svarande studenterna på de utlokaliserade utbildningarna instämde
helt eller till stor del i påståendet att lärarna (i samtliga ämnen) har goda kunskaper. 17 och
62 procent av de svarande distansstudenterna har svarat att lärarna har god förmåga att lära
ut sina kunskaper vid den lärarledda undervisningen (avser undervisning vid högskoleorten). 6 och 30 procent av de svarande studenterna på de utlokaliserade utbildningarna har
instämt helt eller till stor del i påståendet att lärarna har god förmåga att lära ut sina kunskaper via webbplattformen.
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Det finns ett fåtal vägledningsforskare verksamma inom utbildningen.
Dessa har en stor betydelse för forskningsanknytningen och för verksamheten i övrigt. Huvuddelen av utbildningen sköts av icke disputerade lärare med
begränsade forskningsmöjligheter. Endast tre av de elva lärarna är disputerade och en har en licentiatexamen. Två av de disputerade lärarna medverkar
dock med enbart 15 procent av en tjänst i programmet. Fem lärare har en fil.
kand.-examen och två lärare en fil. mag. examen. Endast två av lärarna hade
vid tidpunkten för självvärderingen forskning i sin tjänst, och lärarnas möjligheter att följa med i aktuell forskning är också begränsade. Fast anställda
disputerade lärare svarar för cirka 15 procent av undervisningen, vilket är en
alltför låg andel för att utbildningen ska kunna sägas ha en god vetenskaplig
grund. Till dessa ska ett litet antal disputerade gästlärare läggas som år 2005
gjorde cirka 78 timmar i programmet.
Institutionen har gjort upprepade försök att rekrytera fler lärare med forskningskompetens. En anledning till att det är svårt att rekrytera beror troligen
på att kravspecifikationerna i annonserna för dessa tjänster varit begränsande.
Ansträngningar bör göras för att rekrytera fler disputerade lärare, men utbildningen bör då också söka inom ett bredare område än tidigare. De gästföreläsare som deltar i utbildningen medverkar till att stärka forskningsanknytningen, och studenterna bedömargruppen träffade vid platsbesöket gav
uttryck för att vara nöjda med dem. Gästföreläsarnas medverkan bör därför
öka.
Vissa praktiska insatser görs för att få in forskning i undervisningen såsom
att vissa lärare försöker lyfta in undersökande moment i de uppgifter som
studenterna har i samband med praktiken. Enligt självvärderingen analyseras
vägledningssamtal med koppling till forskningsresultat inom området och en
del studenter får också möjligheter att delta i forskningsprojekt genom att bidra med uppgifter under praktiken.
Kompetensutveckling för lärare kan och bör vara mer än enbart forskning.
Det saknas vid utbildningen systematiska planer för lärarnas fortbildning,
och det förekommer inte någon systematiskt högskolepedagogisk utbildning.
Lärarna har heller inte fått tillräcklig kompetensutveckling inom IKT. Ökade
kunskaper om ny teknik inom undervisningen skulle också troligen öka användandet av det.
Den bristande kompetensutvecklingen förklarades vid platsbesöket med att
lärarna har en hård arbetsbelastning, och får göra stora delar av de administrativa sysslorna själva. Detta är inte tillfredsställande.
Undervisning, litteratur och examensarbete

Undervisningsmetoderna består av föreläsningar, handledda seminarier, kommunikationsövningar, processinriktade, individuella eller grupprelaterade arbetsuppgifter. Det har vid enstaka tillfällen funnits inslag av problembaserat
lärande, vilket uppskattades av studenterna. Vid den utlokaliserade utbildningen reser lärarna ut till de olika orterna och genomför undervisningen där.
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Undervisningstätheten är endast något mindre för studenterna på den utlokaliserade utbildningen än för campusstudenterna.
Ett positivt inslag i programmet är att det genomförts utvecklingssamtal
med studenterna. Bedömargruppen menar att studenterna bör få bättre återkoppling från lärarna när olika arbeten bedöms. Det räcker inte, som nu ofta
sker, att det enbart skickas ut ett generellt svar till alla studenter om att de
blivit godkända. En brist i metodutbildningen är att det saknas kvantitativa
moment i denna.
Bristerna i forskningsanknytning, som behandlats i avsnitt ovan, syns även i
kurslitteraturen, som till mycket stor del består av läromedelstexter på svenska.
Viss forskningslitteratur ingår i kurserna i form av exempelvis avhandlingar
och rapporter. Bedömargruppen anser att dessa inslag bör öka. Enligt lärare
och kursansvariga finns nästan ingen forskning som är av relevans för utbildningen. En uppfattning som tyder på att man söker litteratur alltför begränsat, alternativt inte är insatta i relevant forskning på området. Att det mest är
svensk litteratur i utbildningen motiveras delvis av att studie- och yrkesvägledarstudenterna kommer från en bakgrund som saknar studietradition och
ogärna läser på engelska.
Det finns således endast ett fåtal utländska inslag i kurslitteraturen. Det
verkar som om programmet anpassar nivån och svårighetsgraden efter studenterna, snarare än att utmana, stötta och strategiskt hantera de svårigheter
studenter möter när de ska tillägna sig det kvalificerade innehåll de behöver
för sitt framtida arbetsliv. Studenterna behöver således successivt utmanas och
tränas i att behärska engelskspråkig och skandinavisk litteratur under utbildningen. Detta för att kunna ta del av aktuell forskning och officiell statistik
som ger en bild av hur arbetsmarknaden och utbildningsmöjligheterna inom
EU förändras, men också för att arbetet i allt högre utsträckning kommer att
innebära kontakter med människor som inte behärskar svenska. Programmet
bör också i ökad utsträckning använda tidskrifter och artiklar producerade i
andra länder.
Examensarbetet är förlagt till utbildningens näst sista termin. I samband
med examensarbetet handleds de flesta studenter både individuellt och i grupp.
Flera uppsatshandledare kommer från andra ämnen såsom pedagogik och idéhistoria, vilket är positivt. Under läsåret 2004/05 var två handledare disputerade, två handledare hade fil.lic.-examen och två fil.mag.-examen. Examinatorerna är alltid disputerade. Studenterna kan inte helt fritt välja handledare,
utan de får oftast en tilldelad. När examensarbetena är klara har man inte
samlade uppsatsseminarier, vilket kan uppfattas som splittrande. De uppsatser som bedömargruppen tagit del av ligger kvalitetsmässigt på motsvarande
C-nivå.
Praktiken och samverkan

Redan under termin 2 finns ett kortare praktikinslag på tre veckor, vilket bedömargruppen anser är positivt då det tidigt kan hjälpa studenterna att få en
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bild av vad studierna leder till. Nästa praktikmoment kommer under termin
3 med sex veckor uppdelat på två delar, i början av terminen och i slutet. I termin 4 finns två veckors praktik riktad mot verksamheter utanför skolområdet.
Termin 5 har åtta veckors praktik.
Utbildningen saknar ett samlat grepp på befintliga praktikplatser. Detta leder
till att de studerande får lägga ned mycket tid på att själva söka dessa. Det kan
också medföra att flera olika arbetsområden inte täcks upp. Bedömargruppen
menar att det behövs en gemensam samordning av praktikplatserna. Enligt
utbildningsledningens försäkran vid platsbesöket planeras också en sådan.
Praktikhandledarna förbereds genom en informationspromemoria och de
erbjuds också en utbildning på en dag. Bedömargruppen anser att handledarutbildningen bör göras längre, och att utbildningens samverkan med praktikhandledarna kan stärkas. Utbildningsledningen planerar även att starta ett
handledarråd som ska knytas till SYV-rådet.
Under praktiken genomförs uppgifter som redovisas vid och efter praktiken. Lärarna gör också praktikbesök som genomförts på olika sätt. Bedömargruppen menar att praktikbesöken bör genomföras på ett mer systematiskt
och enhetligt sätt. Planering, genomförande och dokumentation från praktikbesöken bör bli bättre. För ett fåtal av studenterna på de utlokaliserade utbildningarna har det av geografiska skäl varit svårt att praktiskt genomföra
praktikbesök.
Det finns här, liksom på de övriga två utbildningsorterna, ett krav på att
handledaren ska vara en utbildad studie- och yrkesvägledare. Här görs dock
ett undantag för de två valfria praktikveckorna i termin 4 som riktas till verksamheter utanför skolområdet, vilket bedömargruppen är positiv till.
Delar av praktiken sker som auskultation där studenten följer med en erfaren vägledare. I andra delar av praktiken deltar studenten mer aktivt. Studenterna är mycket nöjda med sin praktik och med handledarnas insatser. Denna
slutsats får också ett kraftigt stöd i den enkät som skickats ut till studenterna
på de utlokaliserade utbildningarna 21.
Avnämarna och praktikhandledarna är mycket nöjda med studenternas
insatser när de kommer ut på praktik. De anser också att de lär sig något från
studenterna. Däremot skulle det behövas ett forum för arbetsgivare att lämna
synpunkter på praktiken och utbildningen. Studenterna upplever att de ute
på praktiken ofta saknade praktiska kunskaper om utbildningsformer, behörighet och regler. Programmet har tagit fasta på detta och infört ett särskilt
avsnitt om sökteknik och sökstrategier så att studenterna själva ska lära sig att
söka kunskapen om systemen. Det fanns tidigare en så kallad SYO-jour där
studenterna kunde hjälpa till med enklare vägledningsuppgifter och därige21. 56 och 29 procent av de svarande studenterna på de utlokaliserade utbildningarna har instämt helt respektive till stor del i påståendet att de är nöjda med den verksamhetsförlagda
utbildningen (praktiken). 75 och 18 procent har instämt helt respektive till stor del i påståendet att samarbete med praktikhandledarna fungerar bra. 55 och 29 procent har också instämt i påståendet att de haft möjlighet att tillämpa kunskaperna från universitet eller högskolan vid den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken).
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nom få träning. Bedömargruppen anser att SYO-jouren var ett bra inslag som
bör återinföras.
Studentinflytande och kursvärderingar

Studenterna ansåg generellt att lärarna var lyhörda för deras synpunkter på utbildningen. Som nämnts ovan fungerar SYV-rådet som ett sätt för studenterna
att få inflytande över utbildningen. Distansstudenterna har dock dålig kunskap om SYV-rådet. En idé kan vara att också försöka få med någon student
från de utlokaliserade utbildningarna i rådet. I praktiken var dock distansstudenterna ändå mer nöjda med sitt inflytande och kände sig mer bekräftade
än campusstudenterna. Detta beror troligen på att de får mer närkontakt med
lärarna och därmed får ett informellt inflytande.
Kursvärderingarna genomförs nästan alltid efter avslutad kurs. Modellen
för kursvärderingar är i korthet: varje studerande fyller i en utvärdering, utvärderingarna diskuteras i mindre grupper och ett protokoll upprättas. Samtliga studenter får vid möte möjlighet att tillföra förändringar i protokollet
och slutligen skrivs en sammanställning som kursansvarig har möjlighet att
lämna kommentar till. Några av lärarna följer dock inte modellen och utformar kursvärderingar på eget sätt. Utbildningsledningens strävan är dock att
kursvärderingarna ska vara enhetliga, och det är en uppfattning som bedömargruppen delar. Det ska också, enligt modellen, råda samma rutiner för
kursvärderingar när det gäller distans och campus, men bedömargruppen
fick under platsbesöket intrycket att kursvärderingarna fungerar något bättre
för distansstudenterna. Enligt enkäten till studenterna på de utlokaliserade
utbildningarna genomförs det alltid eller ofta kursvärderingar efter avslutad
kurs. Några studenter valde dock att svara ”sällan” på frågan om hur ofta det
genomförs kursvärderingar efter kurs.22
Det saknas uppföljning av vad studenterna gör efter examen. En sådan
skulle vara bra, framförallt då det rör sig om en yrkesutbildning.
Sammanfattande värdering

Utbildningen vilar på en svag vetenskaplig grund eftersom stora delar av undervisningen bedrivs av icke disputerade lärare, och det finns ett mycket begränsat utrymme för vetenskaplig meritering eller ens fortbildning inom ramen för tjänsterna. Anledningen till att försöken att rekrytera nya lärare har
misslyckats kan beror på att kravspecifikationerna i annonserna för dessa tjänster varit begränsande. Samarbetet med lärarutbildningen och andra delar av
vetenskapssamhället är begränsat. Kurslitteraturen är för snävt inriktad på
svensk litteratur. Den formella ledningsstrukturen är svag och oklar för omgivningen. Ansvaret att skaffa praktikplatser ligger i alltför stor utsträckning
på studenterna. Bristerna uppvägs i viss utsträckning av den engagerade lä22. 59 och 28 procent av de svarande studenterna på de utlokaliserade utbildningarna har svarat alltid respektive ofta på frågan om hur ofta kursvärderingar genomförs efter kurs. 13
procent (9 st.) valde alternativet ”sällan”.
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rarkåren och dess mycket gedigna erfarenhet av studie- och yrkesvägledning.
Av självvärderingen framgår att det finns en medvetenhet om problemen och
långt framskridna planer om förändringar i programmet.
Rekommendationer

• Genomför åtgärder för att öka mångfalden bland studenterna.
• Rekrytera fler disputerade lärare. Sök också lärarkompetens utanför det
traditionella studie- och yrkesvägledarområdet.
• Stärk lärarnas forskningskompetens.
• Lärarna bör i ökad utsträckning delta i internationella forskningssammanhang.
• Inför mer internationell och aktuell litteratur.
• Använd i ökad utsträckning forskningsanknuten litteratur, även internationell sådan.
• Skapa ökad forskningsanknytning genom att involvera studenterna i
forskningen.
• Öka möjligheterna till internationella studentutbyten.
• Öka IKT-kompetensen och användandet av IKT i undervisningen.
• Samverkan med lärarutbildningen bör förbättras.
• Praktiken bör i ökad utsträckning även rikta sig till arbetsmarknaden utanför skolan.
• Se över möjligheterna till nationell samverkan kring distansutbildningen.
Bakgrunden till några av de ovanstående rekommendationerna ges i rapportens allmäna del.
Ytterligare rekommendationer för Malmö högskola

• Samordning av praktikplatser bör införas.
• Enhetsledningen bör stärka sitt ledarskap och införa tydligare delegerings- och kvalitetssäkringssystem.
• Inför en tydligare ledningsstruktur, genom att t.ex. utse en programansvarig.
• Tydligare och fastare administrativa rutiner bör införas, exempelvis när
det gäller resultatrapportering.
• Fler gästföreläsare bör anlitas för att tillföra ett bredare perspektiv till programmet.
• Utbildningen bör i större utsträckning ge breda och grundläggande kunskaper från flera sektorer och delar av arbetsmarknaden än skolområdet.
• Handledarutbildningen bör utvecklas.
• Skapa ett forum för arbetsgivare att lämna synpunkter på utbildningen.
• Genomför systematisk uppföljning av studenter som avslutat sin utbildning.
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Umeå universitet
Fakta år 2005
Antal helårsstudenter: 149
Antal helårsprestationer: 131
Antal examensarbeten: 37 (varav 15 skrivna i par)
Antal disputerade lärare: 9 (1,73 heltidsekvivalenter i programmet)
Antal icke disputerade lärare: 19 (5,37 heltidsekvivalenter i programmet)
Andel män/kvinnor bland lärarna: 60/40

Bakgrund och organisation

Studie- och yrkesvägledarutbildningen har funnits vid Umeå universitet sedan 1971. Fakultetsnämnden för lärarutbildning har det samlande ansvaret för
grundutbildning, forskarutbildning och forskning. Under fakultetsnämnden
för lärarutbildning finns en grundutbildningskommitté och i anslutning till
den ett särskilt SYV-utskott. Utskottet initierar, bereder och handlägger frågor
som specifikt berör studie- och yrkesvägledarutbildningen. Besluten och det
ekonomiska ansvaret ligger hos nämnden. Ansvaret för genomförandet av kurserna ligger på de fem olika institutionerna som medverkar i utbildningen23.
Samtliga institutioner har representanter i utskottet där det också finns studentföreträdare. Det finns en för programmet gemensam studievägledare på
40 procents tjänst som också sitter med i utskottet. Utbildningen leder till en
yrkesexamen och kan läsas på campus eller på distans. Cirka 60 procent av
studenterna läste utbildningen på distans år 2005.
Lärosätets reella planering och organisering av programmet är i stor utsträckning delegerat till de inblandade institutionerna. Detta gör att programmet blir ”kursstyrt” på institutionsnivå, och att samordning, överlämning
och innehållslig kontinuitet och progression vad avser kunskapsnivåer mellan
kurserna reellt blir en kursledarfråga och beroende av dem som engagerar sig
i arbetet på denna nivå.
Bedömargruppen anser att samordningen och organiseringen av programmet är otydlig och otillfredsställande. Vilka beslutsinstanser som finns, vilka
befogenheter dessa har och vilka, eller vem, som är innehållsligt ansvariga för
programmet och dess utveckling som helhet är oklart. Studenterna har exempelvis svårt att veta vart de ska vända sig om de har övergripande synpunkter
på utbildningen. Studenterna menar också att det har funnits alltför likartade
seminarieuppgifter på olika kurser. Även praktikhandledarna efterlyser en tydligare ledning och styrning av praktikhanteringen.
Varje kurs för sig är dock välorganiserad och, i de flesta fall, väl fungerande. Vissa lärare har också kontakt med lärare på föregående kurs. Men
23. Barn och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV) 68 poäng, nationalekonomi 5 poäng, statsvetenskap 15 poäng, svenska och samhällsvetenskapliga ämnen
(SvShv) 10 poäng, pedagogik 12 poäng.
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denna samordning sker på enskilda kursledares initiativ. Det skulle behövas
ett fungerande system för överlämning och/eller ett särskilt forum där lärarna
kan träffas över institutionsgränserna.
Bedömargruppen har intrycket av att programansvaret är fördelat på flera
olika personer. En utbildningsledare på fakulteten har formellt sett ett övergripande ansvar för programmet. Det operativa ansvaret är delegerat till SYVutskottet som i dagsläget mest hanterar administrativa frågor, men som inte
nämnvärt engagerat sig i programmets innehållsliga utveckling. Utskottet har
inte tagit rollen som en strategisk och synlig aktör för frågor om programmets
och yrkets framtid. Arbetet i utskottet bör därför ses över. En annan viktig aktör i programmet är prefekten för BUSV-institutionen som har ansvar för 68 av
de 120 poängen inom programmet. Ansvarsfördelningen mellan ordföranden
för SYV-utskottet och BUSV-prefekten behöver klargöras. Det finns således
behov av en mer formell struktur för samverkan mellan institutionerna, och
att ansvaret för helheten i programmet tydliggörs. I stället för dagens delade
ledarskap anser bedömargruppen att en tydligare ledningsstruktur bör införas,
genom att exempelvis utse en programansvarig person som bland annat kan
se till att övergången mellan kurserna fungerar. Bedömargruppen noterar att
det i självvärderingen finns en medvetenhet om bristen på samverkan mellan
institutionerna.
Utbildningens inriktning

Sammantaget finns ett brett innehåll i programmet. Utbildningen tillgodoser,
förutom kunskaper inom de beteendevetenskapliga ämnena, på ett bra sätt
även yrkets behov av kunskap om arbetsmarknadspolitik, yrken och utbildningspolitik och kopplingarna däremellan.
Studie- och yrkesvägledarutbildningen vid Umeå universitet bidrar sålunda
med ett bredare innehåll med undantag för den verksamhetsförlagda utbildningen som, liksom på de övriga granskade utbildningarna, är alltför snävt
inriktad mot skolområdet. Detta förklaras lokalt vara ett utslag av den rådande examensordningen. Men bedömargruppen menar att utbildningarna
kan tolka examensordningen lite friare.
Med tanke på att ett av målen i examensordningen är att stödja övrig personal inom skolan är samverkan med lärarutbildningen bristfällig. Det finns
goda förutsättningar för en bättre samverkan då de ligger nära varandra organisationsmässigt. Något som framkom under platsbesöket var att programmet också skulle kunna samverka mer med universitets eget studentcentrum,
där det finns erfarna studie- och yrkesvägledare, som exempelvis skulle kunna
anlitas som gästföreläsare.
Lärarna och forskningsanknytningen

Lärarna är erfarna och kunniga, och har sammantaget en bred ämnesmässig
bakgrund. De fem olika institutioner som är inblandade i utbildningen tillför
olika typer av kunskaper. Bedömargruppen fick under platsbesöket intrycket
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att studenterna i huvudsak var nöjda med lärarna. Nästan alla distansstudenter
har också instämt helt eller till stor del i enkätstudiens påstående att lärarna
har goda kunskaper och att de har god förmåga att lära ut vid den lärarledda
undervisningen. Däremot instämmer betydligt färre i påståendet att lärarna
har god förmåga att lära ut sina kunskaper via webbplattformen. 24 Nedan utvecklas möjligheterna att även använda andra former av IKT-stöd.
Studie- och yrkesvägledarprogrammet har god tillgång till lärare, med 28
lärare som i varierande utsträckning är aktiva i programmet. Nio av de 28 lärarna som medverkar i utbildningen är disputerade. Fem av de disputerade
lärarna medverkar dock med enbart 15, eller mindre, procent av en tjänst i programmet. Cirka 21 procent av undervisningen i programmet sköts av disputerade lärare. Till dessa ska ett mycket litet antal disputerade gästlärare läggas
som år 2005 gjorde cirka 15 timmar totalt i programmet.
BUSV-institutionen har ansvar för huvuddelen av utbildningen (68 poäng) och ger de kurser som ska fördjupa kunskaperna inom yrkesområdet.
En brist är att det finns få disputerade lärare inom denna institution. Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med detta. Inrättandet av forskarutbildningsämnet pedagogiskt arbete samt möjligheten till 20–25 procent
kompetensutveckling i tjänsten, framför allt i forskarutbildning, är en sådan
åtgärd. Andra adjunkter har också givits möjlighet att bedriva studier på magisternivå och kan gå vidare till licentiatexamen. Bedömargruppen anser att
de här åtgärderna är berömvärda eftersom de bidrar till att höja adjunkternas
kompetens.
Totalt har 15 av lärarna verksamma i programmet forskning i sin tjänst. Lärarresurserna inom statskunskap, nationalekonomi och pedagogik är mycket
goda med enbart disputerade lärare. Det är dock svårt att få forskningsanknytning i kurser som ligger på motsvarande A-nivå, och flera av dessa lärare
bedriver forskning som ligger utanför vad som är intressant för en studie- och
yrkesvägledarutbildning. Fem lektorer från den pedagogiska institutionen har
dock disputerat inom området studie- och yrkesvägledning.
Det finns vid Umeå universitet forskningsprojekt med tydlig koppling till
studie- och yrkesvägledarområdet. Det finns även medvetna och artikulerade
strategier för forskning inom området och forskningsanknytning i utbildningen. Kopplat till dessa projekt finns en särskild forskningssamordnare som
leder ett nationellt forskarnätverk inom området karriärval och karriärvägledning25. I nätverket backar man bland annat upp varandra när det gäller forskningsansökningar. Bedömargruppen ser mycket positivt på detta arbete.
24. 26 och 63 procent av de svarande distansstudenterna instämde helt respektive till stor del
i påståendet att lärarna har goda kunskaper (avser samtliga ämnen). 20 och 54 procent av
de svarande distansstudenterna har svarat att lärarna har god förmåga att lära ut sina kunskaper vid den lärarledda undervisningen (avser undervisning vid högskoleorten). 9 och 28
procent av de svarande distansstudenterna har instämt helt respektive till stor del i påståendet att lärarna har god förmåga att lära ut sina kunskaper via webbplattformen.
25. Vid BUSV-institutionen drivs även projektet Individen, vägarna, valen. Karriärvägledning
ur socialt, köns- och mångfaldsperspektiv, finansierat av Vetenskapsrådet.
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Trots att här bedrivs forskning inom det aktuella området verkar det endast
i mycket begränsad omfattning komma studenterna till del. Här finns stor
potential att inkorporera aktuella frågor till utbildningens innehåll genom att
t.ex. forskarna bjuds in för att berätta om aktuella projekt och deras relevans
för yrkesutövare inom studie- och yrkesvägledarfältet.
Ett annat sätt att öka forskningsanknytningen och ge förnyelse är att ta in
fler gästföreläsare. Samtliga gästföreläsare gjorde totalt under år 2005 38,5 timmar, vilket motsvarar drygt 2 procent av en heltidstjänst. För närvarande får
varje kursansvarig själv avgöra om det behövs gästföreläsare eller inte. Bedömargruppen anser i stället att det behövs en mer samlad och tydligare strategi
för detta. De arbetsgivare bedömargruppen träffade vid platsbesöket efterlyste
också fler externa gästföreläsare i undervisningen.
Enligt självvärderingen utgör analys, problematisering och kritisk granskning viktiga inslag. Studenterna har delvis involverats i forskningen genom
att de i samband med praktiken samlat in data till ett forskningsprojekt. Bedömargruppen menar att detta är ett bra inslag men anser att studenterna
hade kunnat engageras mer i detta projekt. Exempelvis kunde de få bättre information kring projektets syfte och frågor och även få ta del av hur data ska
bearbetas och behandlas.
Bedömargruppen ser positivt på att Umeå universitet har ett krav att alla
lärare ska ha genomgått 6 veckors högskolepedagogisk utbildning. I framtiden
kommer kravet i Umeå att ligga på 10 veckor.
Undervisning, litteratur och examensarbete

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppdiskussioner, samtalsanalyser samt muntlig och skriftlig färdighetsträning. Innehållet i de etablerade kurserna är bra. Studenterna får på ett bra sätt olika perspektiv när det
gäller relationen mellan arbetsmarknad och utbildning. Vid distansutbildningen genomförs de bundna föreläsningarna koncentrerat till ett mindre
antal tillfällen. I bedömargruppens möte med studenterna framkom önskemål om en effektivare användning av den tid som distansstudenterna vistas
på campus.
Bedömargruppens föreslår en generellt bättre användning av IKT-stöd i undervisningen i syfte att utveckla en mer flexibel studieform som kan komma
såväl distans- som campusstudenter tillgodo. Genom modern teknik kan en
föreläsning följas antingen i realtid eller hämtas hem vid behov. Vanlig videokonferens genom lärcenter eller webbkamera är också verktyg som kan användas mer frekvent för både föreläsningar, handledning och praktikuppföljning.
Till exempel så kan denna teknik vara ett bra komplement till de besök som
lärare gör ute på studenternas praktikplatser. Användningen av denna teknik
kräver god kunskap hos lärarna och en välplanerad introduktion av hur tekniken används till studenterna.
Kurslitteraturen har god bredd när det gäller arbetsmarknad, utbildningssystem samt individers och gruppers karriärval. Det finns även fördjupning i
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samtalsmetodikens teori och praktik, som är ett för yrkesverksamheten grundläggande kunskapsinnehåll. Kvaliteten inom ramen för de enskilda institutionernas kurser verkar överlag bra och progressionen inom ramen för enskilda
institutioners kurser är tillfredsställande vilket även avspeglas i utbildningens
svårighetsgrad när det gäller kurslitteraturen. Initialt läses i många kurser litteratur av lärobokskaraktär på svenska. Användandet av internationell litteratur
är sparsam. I slutet av utbildningen finns dock ett exempel på att studenterna
får arbeta med forskningsartiklar ur internationella tidskrifter. Detta är ett
bra sätt att förbereda studenterna för att på egen hand kunna uppsöka och läsa
aktuell forskning i sitt kommande yrkesverksamma liv. Det finns en särskild
kursplanegrupp som ser över litteraturen regelbundet, men det är institutionsstyrelserna som formellt tar besluten.
Examinationen sker främst genom enskilda uppgifter. Återkopplingen, utöver betyget, på dessa arbeten är bristfällig. Inte minst har det varit problem
med återkoppling på samtalsanalyser. Här bör programutskottet fatta beslut
om vilka prioriteringar som behövs. Om kvalificerad återkoppling utlovats
bör programmet prioritera detta och skjuta till lärarresurser så att denna kan
göras i rimlig tid. Alternativet är att dra ned på ambitionsnivån och införa andra undervisnings- eller bedömningsformer. Detta kräver dock en diskussion
kring konsekvenser när det gäller yrkeskompetensen, där samtalsmetodiken
är en styrka som kännetecknar just studie- och yrkesvägledarutbildningen.
Ledningen för programmet har emellertid haft kännedom om problemet och
satt in fler lärare på en kurs som särskilt drabbats av dessa problem.
Examensarbetet är förlagt till den sista terminen. Inför examensarbetet fördelas studenterna på de olika institutionerna beroende på vad de vill skriva om.
Det är positivt att studenterna beroende av intresse kan få handledare med
olika ämnesbakgrund. De flesta studenter skriver sina examensarbeten inom
BUSV-institutionen, medan statsvetenskap står för den minsta andelen. Examensarbetena betraktas av utbildningsledningen som ”motsvarande C-nivå”
inom ämnena när det gäller kriterier för bedömning. Cirka 2/3 av handledarna
och samtliga examinatorer är disputerade. Det är positivt med ett seminarium
i halvtid under examensarbetet. De uppsatser som bedömargruppen tagit del
av ligger kvalitetsmässigt på motsvarande C-nivå.
Praktiken och samverkan

Den första praktikperioden på tio veckor kommer i slutet av termin 3 och början av termin 4, och ska vara inom skolområdet. Den andra praktikperioden
är under första delen av termin 6. Val av praktikplats är något friare under
den andra praktikterminen, då den exempelvis kan göras på ett infotek eller
en högskola. Det skulle behövas ett kortare praktiktillfälle i början av utbildningen för att ge studenterna en bild av vad som komma ska. Ett tidigare praktiktillfälle diskuteras också i självvärderingen som ett studentönskemål.
All praktik administreras, sedan höstterminen 2005, genom en särskild
central enhet för verksamhetsförlagd utbildning (VFU-enhet) som även hand-
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lägger den verksamhetsförlagda delen inom lärarutbildningen. Även om det
kanske på sikt är ett effektivt sätt att administrera och samordna flera utbildningar på detta sätt, har följden av denna organisation blivit att kontakterna
mellan studie- och yrkesvägledarprogrammet och praktikplatserna försvagats.
Det finns exempelvis brister i hur matchningen mellan student och praktikplats fungerar som behöver ses över.
Arbetsgivare och praktikhandledarna är mycket nöjda med studenternas
insatser under praktiken. De menar att de också får något tillbaka från studenterna. Studenterna är mycket nöjda med sin praktik och med handledarnas
insatser. Denna slutsats får också ett kraftigt stöd i den enkät som skickats ut
till distansstudenterna.26
Kraven på praktikplatsen kommer i skriftlig form från utbildningsledningen. Praktikhandledarna efterlyser bättre utbildning och introduktion för
att gå in i handledarfunktionen. Det var många år sedan det senast hölls en
handledarutbildning, och för närvarande får handledarna ingen utbildning
alls. Praktikhandledarna anser att det är för lite kontakt med programmet under praktikens gång. Det behövs bättre framförhållning och information inför
bedömning av studenterna vid trepartssamtalen med lärarna och ett underlag
inför dessa samtal, något de hade tidigare när programmet själv organiserade
praktiken.
Bedömargruppen ser mycket positivt på att lärarna besöker samtliga praktikplatser minst en dag oberoende av var i landet de är. Studenterna ansåg att
det tar för lång tid att få återkoppling på uppgifter kopplade till praktiken.
Samverkan med arbetslivet skulle kunna bli bättre om det fanns ett organ
eller ett forum för arbetsgivare att delta i. Det är viktigt att programledningen
framöver bygger ut samverkan med arbetslivet utanför skolvärlden.
Studentinflytande, kursvärderingar och uppföljning

Det formella studentinflytandet tycks fungera väl. Det är emellertid svårare
att få med distansstudenterna i olika organ än campusstudenterna. Studenterna sitter med i samtliga formella organ: nämnd, arbetsutskott, kommittéer,
SYV-utskottet och ett eget forum. Det finns också en särskild underavdelning
(SYVUM) till studentkårens sektion Umepedagogerna. Fakulteten heltidsavlönar även en student, en så kallad utbildningsbevakare, som också bevakar
studie- och yrkesvägledarstudenternas intressen.
Kursvärderingar görs nästan alltid efter avslutad kurs och bedömargruppen
fick under platsbesöket intrycket att det även sker återkoppling av kursvärderingarna till studenterna. Detta understöds även av resultaten från webbenkä26. 63 och 24 procent av de svarande distansstudenterna har instämt helt respektive till stor del
i påståendet att de är nöjda med den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken). 83 och
13 procent har instämt helt eller till stor del i påståendet att samarbete med praktikhandledarna har fungerat bra. 51 och 33 procent har också instämt i påståendet att de haft möjlighet att tillämpa kunskaperna från universitet eller högskolan vid den verksamhetsförlagda
utbildningen (praktiken).
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ten till distansstudenterna27. Enligt självvärderingen har en flexibel utvärderingsmall och principer för sammanställning och återkoppling utvecklats och
introducerats vid samtliga institutioner. Denna mall används av många lärare
inom programmet. Anledningen till att inte alla använder mallen är att vissa
av de medverkande institutionerna utvecklat egna former. Bedömargruppen
menar dock att användande av gemensamma system för utvärdering kan vara
ett led i att få en bättre samordning inom programmet.
Sammanfattande värdering

Sammantaget finns ett brett innehåll i programmet. Utbildningen tillgodoser,
förutom kunskaper inom de beteendevetenskapliga ämnena, på ett bra sätt
yrkets behov av kunskap om arbetsmarknadspolitik, yrken och utbildningspolitik och kopplingarna däremellan. Samarbetet med lärarutbildningen och
andra delar av vetenskapssamhället är begränsat. Organiseringen av praktikplatserna har brister när det gäller matchning mellan student och praktikplats.
Användningen av IKT-metoder inom utbildningen är bristfällig. Det finns en
god tillgång på lärare och det finns forskning som bedrivs inom området. Den
potential som finns i kopplingen mellan forskning och grundutbildning kan
utvecklas och användas bättre. Det finns behov av en mer formell struktur
för samverkan mellan institutionerna, och ansvaret för helheten i programmet bör tydliggöras.
Rekommendationer

• Genomför åtgärder för att öka mångfalden bland studenterna.
• Rekrytera fler disputerade lärare. Sök också lärarkompetens utanför det
traditionella studie- och yrkesvägledarområdet.
• Stärk lärarnas forskningskompetens.
• Lärarna bör i ökad utsträckning delta i internationella forskningssammanhang.
• Inför mer internationell och aktuell litteratur.
• Använd i ökad utsträckning forskningsanknuten litteratur, även internationell sådan.
• Skapa ökad forskningsanknytning genom att involvera studenterna i
forskningen.
• Öka möjligheterna till internationella studentutbyten.
• Öka IKT-kompetensen och användandet av IKT i undervisningen.
• Samverkan med lärarutbildningen bör förbättras.
• Praktiken bör i ökad utsträckning även rikta sig till arbetsmarknaden utanför skolan.
• Se över möjligheterna till nationell samverkan kring distansutbildningen.
27. 71 och 29 procent av de svarande distansutbildningsstudenterna har svarat alltid respektive
ofta på frågan om hur ofta kursvärderingar genomförs efter kurs. Däremot fungerar inte
återkopplingen lika bra, då 62 och 13 procent svarat sällan eller aldrig på frågan om hur
ofta återkoppling görs till studenterna.
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Bakgrunden till några av de ovanstående rekommendationerna ges i rapportens allmänna del.
Ytterligare rekommendationer för Umeå universitet

• Skapa bättre villkor för samverkan mellan institutionerna och deras olika
kurser.
• Inför en tydligare ledningsstruktur, genom att t.ex. utse en programansvarig.
• Matchningen av studenter och praktikplatser bör förbättras.
• Inför en praktikhandledarutbildning.
• Utveckla en kontinuerlig samverkan mellan praktikhandledare och program.
• Skapa ett forum för arbetsgivare att lämna synpunkter på utbildningen.
• Utnyttja IKT-potentialen som finns inom universitetet.
• Använd fler gästföreläsare.
• Utbildningen bör, när det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen, i
större utsträckning ge breda och grundläggande kunskaper från flera sektorer och delar av arbetsmarknaden än skolområdet.
• Genomför systematisk uppföljning av studenter som avslutat sin utbildning.
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Bilagor
Bilaga A: Utdrag ur högskoleförordningens
examensordning. Gällande till 30 juni 2007
SFS 1993:100
Studie- och yrkesvägledarexamen

Omfattning
Studie- och yrkesvägledarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om
sammanlagt 120 poäng.
För att erhålla studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten ha fullgjort
handledd praktik.
Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)
För att erhålla studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten ha
• förvärvat de kunskaper och färdigheter som krävs för att vägleda och informera ungdomar och vuxna inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet i Sverige och utomlands,
• förvärvat de kunskaper och färdigheter som krävs för att som studie- och
yrkesvägledare inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning
kunna förverkliga dessa verksamheters mål samt medverka till utveckling
av verksamheten,
• förvärvat goda insikter om barns, ungdomars och vuxnas utveckling och
inlärning samt om skolans uppgift i samhället,
• utvecklat förmåga att analysera och förstå studie- och yrkesvalsprocessen
samt utifrån denna kunskap identifiera olika individers och gruppers behov av stöd för sitt studie- och yrkesval,
• uppnått kompetens att stödja övrig personal i deras studie- och yrkesorienterande insatser,
• utvecklat förmågan att i samarbete med andra planera och utveckla rehabiliteringsprogram för människor med särskilda svårigheter i arbetslivet,
• förvärvat insikter om betydelsen av användningen av datorer och informationsteknik i arbetslivet samt erfarenhet av informationstekniken för
information och vägledning,
• redovisat ett examensarbete i vilket ingår att relatera de teorier studenten
blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifterna.
Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. Förordning
(2001:23).
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Bilaga B: Utdrag ut högskoleförordningens
examensordning. Gällande från 1 juli 2007
SFS 2006:1053
Studie- och yrkesvägledarexamen

Omfattning
Studie- och yrkesvägledarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.
Mål
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten visa sådan kunskap och
förmåga som krävs för att självständigt arbeta som studie- och yrkesvägledare
inom det offentliga skolväsendet och sådana fristående skolor som anges i
skollagen (1985:1100).
Kunskap och förståelse
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten
• visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, kännedom om aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan
vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
• visa insikt i barns, ungdomars och vuxnas utveckling och lärande samt
om individers och gruppers val och socialisation i ett perspektiv av livslångt lärande,
• visa kunskap om utbildning, arbetsliv och samhällsutveckling såväl nationellt som internationellt, och
• visa insikt om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i studie- och
yrkesvalssituationen samt på arbetsmarknaden.
Färdighet och förmåga
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten
• visa förmåga att bidra till att förverkliga målen för det offentliga skolväsendet,
• visa förmåga att analysera och förstå individers och gruppers studie- och
yrkesval samt utifrån denna förmåga identifiera deras behov av stöd och
utveckling,
• visa förmåga att tillämpa olika teorier och metoder för vägledning utifrån
individers och gruppers behov,
• visa förmåga att inom sitt verksamhetsområde stödja övrig personal i deras studie- och yrkesorienterande insatser,
• visa förmåga att i samarbete med andra planera och utveckla stödinsatser
för människor med särskilda svårigheter och behov för att underlätta inträde till studier och arbetsmarknad,
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• visa förmåga att samla och kritiskt tolka information för att informera
och vägleda ungdomar och vuxna inför framtida studier och arbete,
• visa förmåga att skapa och utveckla kontakter med olika intressenter
isamhället av betydelse för verksamheten, och
• visa förmåga att såväl muntligt som skriftligt diskutera nya fakta inom
studie- och yrkesvägledningsområdet med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten
• visa självkännedom och empatisk förmåga,
• visa förmåga att inom området studie- och yrkesvägledning göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
• visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
Självständigt arbete (examensarbete)
För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15
högskolepoäng.
Övrigt
• För studie- och yrkesvägledarexamen skall studenten ha fullgjort handledd praktik.
• För studie- och yrkesvägledarexamen skall också de preciserade krav gälla
som varje högskola själv bestämmer inom ramen för kraven i denna examensbeskrivning.

59

