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Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Det professionella samtalet i vägledningsprocessen 7,5
hp
Kursens uppläggning
Provkod
SY09
SY10

Benämning
Vägledningssamtal och karriärval
Handledd professionspraktik I

Högskolepoäng
7.5
7.5

Kursens innehåll

Vägledningssamtal och karriärval, 7,5 hp
Delkursen behandlar vägledningsmodeller, metoder och förhållningssätt för att stödja individers
karriärprocesser med utgångspunkt i aktuell teoribildning och forskning inom området. Delkursen har fokus
på vägledningsmetoder för att stödja individers studie- och yrkesval och särskilt på metoder avseende hur
individers lärande om sig själva och karriärfrågor främjas i samtal, liksom området karriärinformation i
karriärvägledande samtal. Forskning om ungas väljande ingår. Därtill ingår kritiska perspektiv genom att
frågor om etik och professionellt förhållningssätt i vägledningssamtal fördjupas i kursen. Här utgör etiska
riktlinjer och regleringar gällande vägledningssamtal och vägledarprofession ett centralt inslag. Analys av
interaktion i vägledande samtal ingår.
Handledd professionspraktik I, 7,5 hp
Delkursen ger kännedom om studie- och yrkesvägledarprofessionen: innehåll, utformning och institutionella
förutsättningar. Delkursen är förlagd till en arbetsplats, en studie- och yrkesvägledande verksamhet, och
genomförs under handledning av en studie- och yrkesvägledare. Under praktiken deltar studenten i
karriärvägledande aktiviteter i verksamheten med fokus på vägledande samtal under handledning. I delkursen
ingår också studieuppgifter som genomförs på praktikplatsen i syfte att stödja studentens
professionsutveckling.
Förväntade studieresultat

Vägledningssamtal och karriärval, 7,5 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
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- redogöra för delkursens vägledningsmodeller, metoder och reflektera kring dessa i relation till forskning om
ungas väljande,
- med utgångspunkt i delkursens centrala innehåll, genomföra och analysera vägledningssamtal,
- uppmärksamma och diskutera etiska aspekter och professionellt förhållningssätt i relation till
karriärvägledande samtal och sig själv som vägledare,
- identifiera sitt eget behov av utveckling för att öka sin professionella vägledarkompetens.
Handledd professionspraktik I, 7,5 hp
För godkänt resultat på delkursen ska studenten kunna:
- beskriva och diskutera sin egen roll i genomförandet av vägledande samtal med utgångspunkt i metoder och
perspektiv från delkursen Vägledningssamtal och karriärval och vägledningssökandes behov,
- identifiera och reflektera kring karriärinformationens funktion och digitala resurser i den vägledande
praktiken,
- identifiera samverkansprocesser i en studie- och yrkesvägledande verksamhet samt kunna kommunicera och
samarbeta utifrån ett professionsperspektiv.
Undervisning

Vägledningssamtal och karriärval, 7,5 hp
Undervisningen utgörs av föreläsningar, seminarier och tillämpning av vägledande samtal i mindre grupp.
Kursens seminarier och tillämpningar är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatorisk undervisning
kompenseras med skriftliga och muntliga uppgifter.
Handledd professionspraktik I, 7,5 hp
Handledd professionspraktik I genomförs på praktikplats med handledare. Under professions-praktiken
genomför studenten studieuppgifter kopplade till delkursens förväntade studieresultat. Praktikhandledaren
förväntas skapa förutsättningar för studenten att genomföra studieuppgifterna.
För detaljerad information se studiehandledning för respektive delkurs.
Kunskapskontroll och examination

Vägledningssamtal och karriärval, 7,5 hp
Delkursen examineras genom en hemtentamen i form av skriftlig analys av vägledande samtal som bedöms
enligt en sjugradig betygsskala (A-F) och en muntlig uppgift avseende tillämpning av vägledande samtal som
bedöms med tvågradig betygsskala: G= Godkänd och U= Underkänd.
Handledd professionspraktik I, 7,5 hp
Delkursen examineras genom studentens genomförande av obligatoriska studieuppgifter samt genom ett
examinerande trepartssamtal där student, praktikhandledare samt lärare deltar. Samtalet utgår från de
förväntade studieresultaten och betygskriterier för godkännande av praktik (se delkursens studiehandledning).
Detta utgör underlag för examinator som bedömer och betygsätter studenten.
För mer ingående information avseende examinationsformer hänvisas till aktuella studiehandledningar för
respektive delkurs.
Som betyg på delkursen Vägledningssamtal och karriärval används en sjugradig målrelaterad betygsskala.
Godkända betyg (i fallande ordning)
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Underkända betyg
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
På delkursen Handledd professionspraktik I används betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Delkursernas betygskriterier presenteras i respektive studiehandledning. Meddelade målrelaterade
betygskriterier är bindande.
För godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E på delkursen Vägledningssamtal och karriärval
och lägst betyget G på Handledd professionspraktik I samt genomförd och godkänd muntlig uppgift avseende
tillämpning av vägledande samtal.
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Examination som inte lämnas in i tid enligt tidsangivelse i studiehandledningen kommer inte att bedömas.
F och Fx är underkända betyg. För betyget F gäller omprov, för Fx ges komplettering som lämnas in inom
fem arbetsdagar efter att kompletteringsuppgift har meddelats av examinator, därefter gäller omprov. För
betyget U på Handledd professionspraktik I gäller att studenten ska göra om praktiken helt eller delvis.
Antalet tillfällen för att bli godkänd på delkursen Handledd professionspraktik I är begränsat till två.
En student kan i undantagsfall i förtid tvingas avbryta praktiken om:
I. Studenten uppträder synnerligen olämpligt alternativt om studenten visar prov på grov oskicklighet.
II. Studenten väsentligen bryter mot ingångna avtal eller gällande regelverk som berör praktiken. Studenten
ska vid dessa fall underkännas på kursen och informeras om underkännandet i ett samtal. Orsaken till att
praktiken avbrutits ska protokollföras. Studenten ska även informeras om möjligheten att kontakta
Stockholms universitets studentkår för att få stöd av kårens studentombud. Riktlinjer för disciplinärenden vid
Stockholms universitet återfinns i Regelboken. Vid underkännande på grundval av praktikhandledarens
skriftliga omdöme av studentens prestation eller om studenten inte slutför påbörjad praktikkurs, har studenten
rätt att genomföra samma praktikkurs ytterligare en gång, dock inte fler än två gånger sammanlagt.
Ytterligare tillfälle till examination erbjuds senast nästa gång kursen ges. Om synnerliga skäl föreligger kan
studenten ansöka hos fakultetsnämnden om att få genomföra kursen ytterligare en gång. Om studenten inte
slutför påbörjad praktikkurs inom angiven tidsram ska inget betyg sättas på kursen, dock ska en notering om
att ett av två tillfällen är förbrukat göras på kursen i Ladok eller motsvarande resultatrapporteringssystem.
För varje kurstillfälle ska minst två examinationstillfällen erbjudas.
Studerande som fått lägst betyget E får inte genomgå förnyad examination för högre betyg.
En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få
en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till
institutionsstyrelse/prefekt.
Övergångsbestämmelser

När en kurs är upphävd eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under
en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Begränsningar

Kursen får inte ingå i examen tillsammans med en annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer
med innehållet i denna kurs.
Övrigt

Kursen ges inom Studie- och yrkesvägledarprogrammet.
Kurslitteratur

Aktuell litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart och görs tillgänglig på kursens hemsida
www.edu.su.se.
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