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Inledning 

Handledd professionspraktik I är den första praktikkursen och är en delkurs i Karriärvägledningens 
teori, metod och praktik I (15 hp) Kursens övergripande syfte är att utveckla kunskap om 
karriärvägledningens teori och praktik samt ett professionellt förhållningssätt som studie- och 
yrkesvägledare.  
Det huvudsakliga syftet med första praktikperioden under utbildningen är att studenterna på heltid 
ska få möjlighet att skapa sig en helhetsbild av studie- och yrkesvägledarens yrkesutövning. Detta 
innebär att studenterna ska auskultera vid och genomföra egna vägledningssamtal, få insyn i det 
samarbete som handledaren har med olika befattningshavare inom och utanför sin arbetsplats, delta 
i förekommande konferenser och möten, medverka i eventuell planering och genomförande av 
grupporienterade aktiviteter samt i övrigt vara delaktig i de åtaganden som handledarna normalt har 
i sitt arbete. 

Under rådande omständigheter med rådande pandemi behöver en viss flexibiltet finnas.                  
Det innebär att praktikstudenten följer sin handledare i den organisation som gäller på 
praktikplatsen. För vissa studenter kan detta innebära en digital praktik och handledning. Det kan 
även för vissa studenter innebära en fördröjning/uppehåll eller komprimerad tid fysiskt på plats 
eftersom skolorna/verksamheterna behöver följa riktlinjer om distansering. Finns möjlighet för 
studenten att följa sin handledare på andra sätt (till exempel andra undervisningstider), är det 
möjligt.  

 

 
Kontaktuppgifter 

För frågor eller tankar före, under och efter praktiken kontakta mig. 

Aino Collmar (kursansvarig) Tel: 08-120 76 323 aino.collmar-froding@edu.su.se   

 

Universitetskonto och Athena 

Kursens upplägg finns i denna studiehandledning och övrig information inför praktiken kommer att 
finnas på Athena. Information kring praktiken kommer också ges via Zoom under uppstartsveckorna i 
delkurs UCSY10 ”Vägledningssamtal och karriärval, 7,5hp”. 
 
 

Kursens upplägg och innehåll 

Praktiken genomförs på praktikplats med handledare där studenten genomför studieuppgifter 
kopplade till delkursens förväntade studieresultat. Praktikhandledaren förväntas skapa 
förutsättningar för studenten att genomföra studieuppgifterna. 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 utbildad studie- och yrkesvägledare. Under praktiken deltar studenten i 
verksamheten och genomför karriärvägledande aktiviteter med fokus på vägledande samtal under 
handledning.  
 

mailto:aino.collmar-froding@edu.su.se
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Förväntade studieresultat 

Efter genomgången delkurs förväntas studenten ha förmåga att: 
 

- 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. 

 

Examination och betygsättning  

Betyg 
På delkursen ges betyg G eller U. För betyg G gäller att samtliga uppgifter ska vara 
godkända samt att studenten är godkänd enligt följande kriterier: 
 
utifrån praktiken som helhet ska studenten 

• kunna kommunicera och samverka med handledare och övriga befattningshavare ur ett 
professionsperspektiv  

• kunna diskutera studie- och yrkesvägledarrollen utifrån gjorda erfarenheter  
 
utifrån individuella vägledningssamtal ska studenten 

• visa att han/hon kan använda grundläggande vägledningsmetoder 

• visa att han/hon kan reflektera kring samtal utifrån teorier och metoder som tidigare 
förvärvats under utbildningen 

• beskriva sin egen roll i förhållande till den vägledningssökande och till vägledningsprocessen  
 

För betyget U gäller att studenten ska göra om praktiken helt eller delvis och detta planeras i samråd  
med  kursansvarig och aktuell handledare. 
 
Antalet omtenta tillfällen för att bli godkänd är begränsad till två. 
Samarbete och kontakt med utbildningsanordnaren  
Inför och under praktiken kommer en lärare från utbildningen ha kontakt med handledarna via 
telefon eller mejl om praktikens innehåll och utformning samt kriterier för godkännande av praktik.  
 
Under praktiken kommer läraren överens med handledare och student/er om en tidpunkt där 
parterna har ett tre- eller fyrpartsamtal via telefon(se sid 7 ) Under slutet av praktiken kommer 
läraren ringa upp för ett examinerande trepartssamtal. Vid telefonsamtalet sker således ett 
trepartssamtal (se sid 7) där studerande, handledare och lärare från Stockholms universitet bl.a. 
tillsammans går igenom kriterierna för godkännande av praktiken (se ovan). Samtalet är 
examinerande och tar ca 45-60 minuter att genomföra. Inför detta samtal är det viktigt att 
studerande och handledare i förväg har aktualiserat kriterierna.  
 
 
Frågor som tas upp vid telefonsamtal är: 

• Praktiken som helhet: innehåll, roller, samarbete 

• Praktikuppgifterna 

• Vägledningssamtal – utvärdering, utveckling, teori och metod 

• Kriterierna för godkännande av praktik 
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Handledarens roll här är att berätta om sin roll som handledare, beskriva 
studentens lärande och utveckling samt bekräfta och fylla i studentens  
redogörelse. Lärarens uppgift är att leda samtalet och meddela utfallet av detta  
samtal till praktikexaminator på utbildningen.  
 
Om studerande och handledare behöver stöd av lärarna på utbildningen 
Studerande och handledare är naturligtvis välkomna att själv ta kontakt om man har frågor eller 
funderingar under praktikperioden. Tveka inte att omedelbart höra av er till läraren om det uppstår 
problem som du och din handledare inte själva kan hitta lösning på. Det är särskilt viktigt om det 
råder oklarheter kring bedömningen när det gäller godkännandekriterierna. 
 
 
 
Betygskriterier 

På delkursen ges betyg G eller U. För betyg G gäller att samtliga uppgifter ska vara 
godkända samt att studenten är godkänd. 

 
För betyget U gäller att studenten ska göra om praktiken helt eller delvis och detta planeras i samråd  
med  kursansvarig och aktuell handledare. 
 
Antalet omtenta tillfällen för att bli godkänd är begränsad till två. 

 
Kursvärdering 
Kursen utvärderas genom en digital enkät som blir tillgänglig vid kursens slut.  

 
 

 
 
 
Uppgifter i sammanfattning: (bocka av vartefter) 
 

 Skriv avtal med handledare. 

 Håll fem egna samtal och utvärdera dem efteråt med handledare- notera i loggbok. 

 Lyssna på fem av din handledares samtal och utvärdera dem efteråt- notera i loggbok. 

 Intervjua din handledare kring vilka digitala plattformer denne använder sig av i sitt 
arbete.-notera i loggbok. 

 Intervjua övriga kollegor till din handledare för att kartlägga samverkan och organisation 
på praktikplatsen-notera i loggbok. 
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Uppgift 1 
  
Skriv ett avtal med handledaren 
 
Syfte 
Avtalet syftar till att underlätta samarbetet mellan student och praktikhandledare. Vi tänker oss att avtalet 
ska innehålla frågor om vad praktiken ska och kan innehålla, hur det ska ske och inte minst vilka 
förväntningar ni har på varandra. 
 
 
Tillvägagångssätt 
Uppgiften är att student och praktikhandledare skapar ett avtal som kan ligga till grund för ert samarbete. 
Förslag på punkter som kan ingå. (Mall, se bilaga) 
 

• Studentens och handledarens förväntningar kring innehåll och målsättning för praktikperioden.  
 

• Förväntningar på varandra? Rollfördelning handledare - studerande, ansvar o. dyl. 
 

• Utvärdering av vägledningssamtal och helhet. När? Var? Hur? 
 

• Praktiska frågor: tider, rum etc. 
 

• Uppföljning av samarbetet mellan er. När? 

 
Redovisning 
Lägg avtalet i inlämningsmapp på Athena senast den 27 september. Döp dokumentet till Avtal. 
Betyg G/U. 

 
 
Uppgift 2 Reflektera över dina samtal och SYV rollen 
 
Syfte 
Reflektera mera! Loggbokens primära mål är att göra praktikupplevelsen synlig och överskådlig för  
dig som student.  Att reflektera kring teori och praktik och hur de samspelar, skapar  
förutsättningar för relevant och värdefullt lärande under praktiken kopplat till det du lär dig i teorin. 
Genom regelbunden reflektion får du nya insikter kring hur vi agerar i  olika situationer och därmed 
utvecklas du i yrkesrollen.  
En loggbok utgör ett bra stöd för dig vid det examinerande trepartssamtalet. (se.s.7 denna 
studiehandledning) och när du ska skriva den avslutande examinerande uppgiften i delkursen 
”Vägledningssamtal och karriärval .”(Se studiehandledning för nämnda delkurs uppgift 4).  
 
Tillvägagångssätt 
Varje student ska individuellt föra loggbok med reflektioner under praktiken och du  
bestämmer själv hur den ska utformas och hur ingående den ska vara.                                      
Förslagsvis reflekterar du i loggboken en gång i veckan och utgår ifrån frågorna där samt de egna 
reflektioner som uppkommit i samband med återkoppling från din handledare.  
Loggboken utgör underlag till uppgift 2 samt som stöd för dig vid den muntliga  
examinationen.  
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Uppgifter att genomföra och teman att reflektera kring i loggboken  
 

2a) Individuella samtal 
 
 
Syfte 
Studenten ska under handledning ges tillfälle att pröva metoder för individuell vägledning samt 
reflektera kring vägledningssamtal utifrån vägledares och vägledningssökandes perspektiv.  
 
Tillvägagångssätt 
Under praktikperioden ska studenten få erfarenhet av enskilda studie- och yrkesvägledande samtal.  
 
 

• Studenten ska själv genomföra minst fem egna handledda vägledningssamtal. 
 Samtalen genomförs med vägledningssökande på praktikplatsen. Helst och om möjligt två 
samtal med samma individ om möjligt! 

 

• Studenten ska lyssna på minst fem vägledningssamtal som praktikhandledaren genomför. 
 

• I anslutning till varje vägledningssamtal ska student och praktik-handledare avsätta tid för 
att föra ett resonemang, samtala och reflektera kring innehåll, den vägledningssökandes 
behov och samtalsledararens förhållningssätt, färdigheter och metoder som prövats. 

 
Reflektionsfrågor att besvara uppgift 2 a: 

 
-Vilka samtalsfärdigheter (aktivt lyssnade etc.) har du använt och hur blev det och varför tror du? 
 
-Vilka utgångspunkter från litteraturen (det från litteraturen till denna kurs och tidigare som dykt 
upp i dina tankar när du suttit i samtal) har du använt dig av något av det du lärt dig i litteraturen 
eller föreläsningar i dina samtal? Vad i så fall? Och varför? Blev det någon skillnad? 
 

       

 
2b) Studie- och yrkesvägledarens roll 

 
Syfte 
Syftet med denna uppgift är att få syn på yrkesrollen som studie-och yrkesvägledare samt reflektera kring 
samarbeten, organisation och styrning. 

 
Tillvägagångssätt  
Utifrån erfarenheter från praktiken och intervjuer med kollegor till din handledare ska du individuellt 
reflektera i din loggbok kring de olika arbetsuppgifter handledaren har och samverkan som sker.  
 
Reflektionsfrågor att besvara uppgift 2 b: 
 
-Be din handledare beskriva/visa sin arbetsbeskrivning/alt Årshjul. 
 
Handledarens arbetsbeskrivning alt. Årshjul; 

• Överensstämmer dokumentet med dina tankar och bilder av yrkesrollen?  

• Vad skulle du vilja fanns med om du fick bestämma och vad skulle tas bort?  
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Digitala plattformar; 

• Vilka digitala plattformar använder sig din handledare av för att nå sin målgrupp? 
 
-Intervjua 2-3 kollegor till din handledare, med andra professioner (rektor/chef, kurator, lärare etc.)  
 
Samverkan på praktikplatsen; 

• Vilka kollegor har du intervjuat?  

• Vad består samarbetet av? 

• Vad är syftet med samarbetet? 

• Vad har man uppnått med samarbetet och skulle det kunna utvecklas?  
 
Redovisning 
Besvara frågorna uppgift 2 a och b. och skriv en loggbok hur du vill-Mindmap, punktlista, 
talmemo..osv. Loggboken utgör sedan ditt eget underlag för ditt muntliga examinerande 
trepartssamtal med lärare från studie-och yrkesvägledarprogrammet. 
 
Ta också med dina reflektioner till det obligatoriska seminariet ”efter praktiken” där dina tankar och 
reflektioner från uppgift 2 b kommer utgöra stöd för dig under de reflekterande diskussionerna i 
tvärgrupper.   

 

 

 

 

Examinerande trepartssamtal 
 

Under praktiken kommer en lärare från institutionen ta kontakt för att boka in samt genomföra ett 

trepartssamtal med student och handledare. Områden som kommer att behandlas är studentens och 

praktikhandledares planering, genomförande och upplevelse av praktiken,  studentens utveckling och 

handledarens återkoppling. Kriterierna för godkännande av praktiken kommer att gås igenom och 

konkretiseras. Läs igenom kriterier samt bilaga matris och förbered er inför trepartssamtal.                     

Betyg G/U (se bilaga 2 för matris.) Betyg meddelas inom en vecka av examinator.                             

Eventuell omexamination sker nästa gång kursen ges. 

 

Praktikhandledarens roll här är att berätta om sin roll som handledare,  

beskriva studentens lärande och utveckling samt bekräfta och fylla i studentens  

redogörelse. 

Lärarens roll är att leda samtalet och meddela utfallet av detta  

samtal till praktikexaminator på utbildningen 
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Studentens uppgift är att reodgöra och konkretisera sitt lärande verbalt. 

 

                                                                                                           

• Läraren börjar med att be den studerande berätta om praktiken. (studenten har sin loggbok 

som stöd för berättelsen.) 

• Handledaren ges möjlighet att komplettera berättelsen samt att beskriva hur 

hans/hennes tankar och planering varit inför och under praktiken. 

• Student och praktikhandledare beskriver för läraren hur deras samarbete samt 

återkoppling har gått till.  

• Därefter ägnas samtalet åt den studerandes färdigheter, förhållningssätt och 

utveckling i rollen som blivande studie- och yrkesvägledare.(studenten har sin 

loggbok som stöd). 

• Avslutningsvis går läraren igenom kriterier för godkännande av praktiken 

tillsammans med studerande och handledare. 

 

 

 

Kriterier för godkännande av handledd professionspraktik I 

 
utifrån praktiken som helhet ska studenten 

• kunna kommunicera och samverka med handledare och övriga befattningshavare ur ett 
professionsperspektiv  

• kunna diskutera studie- och yrkesvägledarrollen utifrån gjorda erfarenheter  

 

utifrån individuella vägledningssamtal ska studenten 

• visa att han/hon kan använda grundläggande vägledningsmetoder 

• visa att han/hon kan reflektera kring samtal utifrån teorier och metoder som tidigare 

förvärvats under utbildningen 

• reflektera över sin egen roll i förhållande till den vägledningssökande och till 

vägledningsprocessen 
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Bilaga 1 Förslag avtal  
 

Avtal 
 

Studentens och handledarens förväntningar kring innehåll och målsättning för 

Praktikperioden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förväntningar på varandra? Rollfördelning handledare - studerande, ansvar o. dyl. 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering av vägledningssamtal och helhet. När? Var? Hur? 

 

 

 

 

 

 

Praktiska frågor: tider, rum etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning av samarbetet mellan er. När? 

 

Underskrifter; 

 

 

---------------------------------           ------------------------------------ 
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Bilaga 2 Matris för betyg godkänd på handledd professionspraktik I examinerande trepartssamtal                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM:   
Didaktisk/metodisk 

kompetens 

(deltagarperspektiv) 

 

 
Relationell/kommunikativ  

kompetens  

(deltagarperspektiv) 

 

 
Analytisk/reflekterande  

kompetens  

(åskådarperspektiv) 

 
GODKÄND 

1 

 

2  

 

3 

 

 
 

1.  Studenten beskriver och 

diskutera sin egen roll i 

genomförandet av 
vägledande samtal med 

utgångspunkt i metoder och 

perspektiv från delkursen 
Vägledningssamtal och 

karriärval och 

vägledningssökandes behov. 
 

Studenten identifierar och 

reflektera kring 
karriärinformationens 

funktion och digitala 

resurser i den vägledande 
praktiken, 

 

 
 

2. Den studerande visar 

öppenhet för att etablera 

kontakt och föra dialog med  
eleverna/samarbeta övriga 

anställda och studenten visar 

medvetenhet om hur det egna 
agerandet och sin egen 

kommunikation påverkar och 

mottas av grupper och 
individer. 

 

3.  Studenten identifierar 

samverkansprocesser i en 

studie- och yrkesvägledande 
verksamhet samt kommunicerar 

och samarbetar med 

praktikplatsen utifrån ett 
professionsperspektiv. 
 

 
 

 

 

Studerande kan uttrycka sig 
tydligt i tillräcklig grad 

(muntligt eller skriftligt) i 

kommunikationen med  
eleverna/klienterna/ samt 

övriga på praktikplatsen. 

 
 

 Kommentar:   
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Bilaga 3 

 

 

Checklista för handledare 

 

- Skriv avtal med din praktikant och gå igenom vilka förväntningar ni har 

på varandra under praktiken. 

 

- Var lyhörd för din praktikants behov av mer eller mindre stöd. 

 

- Ta er tid att läsa igenom uppgifter i praktikstudiehandledningen 

tillsammans och planera hela praktiken och gör avstämningar på vägen 

för förändringar som sker på vägen. 

 

- Tänk på att du kommer behöva tid för dina arbetsuppgifter under 
praktikperioden, så planera in tid när studenten arbetar på egenhand med 

praktikuppgifter på tidpunkter som passar ditt schema. 

 

- Ge praktikanten tid för inplanerad reflektion/utvärdering tillsammans 

med dig. 

 

- Kontakta kursansvarig lärare på Stockholms universitet om frågor eller 

funderingar uppkommer. 

 

- Delta på handledarträffar. 

 

- Gå igenom avsnittet som står här i studiehandledningen inför det 

examinerande trepartssamtalet tillsammans med studenten samt bilaga 2 

(Matris för godkänt) 
 

- Ha roligt tillsammans! 
 


