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ÄR DU INTRESSERAD AV?
• hur människors livsvägar formas?
• att bidra till att människor kan förverkliga sina drömmar om framtiden?
• ett stimulerande arbete i skärningspunkten mellan individ och samhälle?

På studie- och yrkesvägledarprogrammet utbildas du för att kunna hjälpa
människor att välja karriär genom att visa på möjliga vägar genom utbildning
och arbetsliv. Världen förändras i en allt snabbare takt och behovet av att
människor som har kunskap om och kan förhålla sig till utbildning,
arbetsmarknad och arbetsliv ökar. I den processen har studie- och
yrkesvägledare en central roll.
 
Som examinerad studie- och yrkesvägledare från Stockholms universitet har
du en god grund för att arbeta med människor i deras karriärprocesser, d v s
väljande, lärande och förändringar i relation till framtiden.
 
ARBETSMARKNAD
Studie- och yrkesvägledare har en god arbetsmarknad och efter utbildningen
kan du arbeta inom många olika områden. Som studie- och yrkesvägledare
kan du möta ungdomar och vuxna som står inför val av utbildning och
framtid, du kan arbeta med motivation och stöd för långtidsarbetslösa samt
vägleda personer i omställning eller rehabilitering. Idag är behovet av
vägledning för nyanlända ett växande område och utanför utbildningsväsendet
finns en ökad efterfrågan på studie- och yrkesvägledare. 

Anställning inom utbildningsväsendets olika nivåer och på arbetsförmedlingen
är vanligt, men även inom bemannings- och rehabiliteringsverksamheter. Stöd
och matchning och karriärcoachningsföretag är exempel på arbetsgivare som
efterfrågar studie- och yrkesvägledarens kompetens. Vägledare kan också
arbeta mer administrativt som med t ex antagnings- och bedömningsfrågor
inom myndigheter och utbildningsverksamheter.
 
 
 
 
 
Stockholm, februari 2019
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UTBILDNING
Studie- och yrkesvägledarprogrammet är en akademisk professionsutbildning
på grundnivå som leder till en yrkesexamen. Utbildningen har som mål att ge
färdigheter i att vägleda och undervisa ungdomar och vuxna i frågor som rör
karriärutveckling och studie- och yrkesval. Den består av tvärvetenskapliga
kurser inom det samhälls- och beteendevetenskapliga området och avslutas
med ett examensarbete om 15 högskolepoäng. I utbildningen ingår 3
praktikkurser.

 
UTBILDNINGENS OLIKA BLOCK
• Beteendevetenskapligt

block behandlar de grunder i
psykologi, pedagogik och
sociologi som är nödvändiga för
att förstå människors beteenden
på ett sådant sätt att man kan
fungera som vägledare i samtal
och möten med individer och i
karriärundervisande verksamhet.

• Samhällsvetenskapligt block
syftar till att ge kunskaper om
hur samhälle, arbetsliv och
utbildning styrs, organiseras och
fungerar.

 
• Kärnblock med inriktning mot karriärutveckling och vägledning. Här får du

kunskap och färdigheter i kommunikation, interaktion och samtal,
individuellt och i grupp. Särskild vikt läggs vid förståelse och insikt om
människors karriärprocesser och hur du som vägledare kan hjälpa
människor att hantera frågor om utbildning, yrke och karriär.

• Blocket vetenskapsteori och metod förbereder studenterna för att
genomföra ett examensarbete inom ämnesområdet karriärutveckling och
vägledning. Syftet är att ge grundläggande kunskaper i vetenskapsteori och
metod, forskningsprocessen och utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt.

• Praktikblock. Den handledda professionspraktiken sker inom de områden
på arbetsmarknaden där studie- och yrkesvägledande verksamheter
förekommer (se avsnittet om arbetsmarknad). Under praktiken genomför
studenterna bl a vägledningssamtal samt informerar och undervisar om
karriärrelaterade frågor i större och mindre grupper. Praktiken omfattar 15
veckor och ligger i termin 3, 4 och 5.
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FÖLJANDE KURSER INGÅR I PROGRAMMET

År 1

• Introduktion och sociologiska perspektiv på studie- och yrkesval
• Livslångt lärande och utveckling
• Utbildningspolitik och utbildningssystem
• Vetenskaplig teori och metod I
• Karriärvägledning i teori och

praktik I
• Arbetsliv och arbete i förändring
• Utbildning, karriärvägledning och

arbete I

År 2

• Karriärvägledning i teori och
praktik II

• Samspel mellan individ och
samhälle

• Politik och samhälle
• Vetenskaplig teori och metod II
• Pedagogiska perspektiv på

karriärvägledning
• Valbar kurs
 
År 3

• Utbildning, karriärvägledning och arbete II
• Karriärvägledning i teori och praktik III
• Arbetsmarknadspolitik och ekonomi
• Karriärutveckling och vägledning-teoribildning och kunskapstraditioner
• Vetenskaplig teori och metod III
• Examensarbete för studie- och yrkesvägledarexamen

 
 
 
 
 
 
Mer information: www.edu.su/syv
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UNDERVISNINGSFORMER
Utbildningen går på helfart. Du kan gå programmet antingen som
campusförlagd utbildning eller en distansvariant:
 
Campusförlagd
Du träffar dina lärare och kurskamrater kontinuerligt på Stockholms
Universitet. Föreläsningar, seminarier och andra undervisningsformer sker i
fysiska klassrum. En del av studierna genomför du i basgrupp.

Distansutbildning (s.k. Blended learning)
Du träffar dina lärare och kurskamrater vid varje kursstart och
kursavslutning, en vecka varje tillfälle och ca fyra gånger/termin, på
Stockholms Universitet. Campusveckorna innehåller obligatoriska seminarier,
redovisningar och föreläsningar. Resten av tiden arbetar du på hemmaplan,
enskilt och med din basgrupp. Basgruppsarbetet är viktigt för att du ska
kunna genomföra utbildningen. Seminarier, föreläsningar och redovisningar
kan också ske på distans.
 
INTERNATIONELLA UTBYTEN
Institutionen har avtal och samarbete med olika universitet i främst Norden
och Europa, men även i andra delar av världen. Det finns möjligheter att
genomföra delar av programmet som utbytesstudent eller bedriva fältstudier
inom Minor Field Study i ett utvecklingsland.
 
EXAMEN OCH VIDARE STUDIER
Utbildningen leder fram till en yrkesexamen (180 högskolepoäng) i studie- och
yrkesvägledning, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Denna examen ger dig
behörighet att söka till institutionens Masterprogram i pedagogik, omfattande
ytterligare 120 högskolepoäng.
 
BEHÖRIGHET
Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 med undantag för Engelska B).
 
ANMÄLAN
Programmet startar varje hösttermin. Du söker till programmet i april via
webbplatsen www.antagning.se. Där hittar du också aktuellt
ansökningsdatum.
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VAD TYCKER VÅRA NUVARANDE OCH FÖRE DETTA STUDENTER?

Anna Karin: - Jag skulle rekommendera den här utbildningen till någon som
har ett intresse för samhällsvetenskap, och att ta del av människors perspektiv
och livshistoria och hur människors intressen och värderingar formas. Jag
skulle rekommendera den till någon som vill gå en akademisk utbildning med
mycket att läsa och skriva, men också få möjlighet till praktik.
 
Jenny: - Ett ord som vi använder
väldigt mycket är ”empowerment”,
det är något som jag tycker är
väldigt viktigt och det innebär att
stärka individen - att se de bra
sakerna!
 
Johan: - Jag jobbar som
karriärvägledare och använder mig
av utbildningen på så sätt att jag
leder samtal. Vägledande samtal är
huvudfåran i den här
verksamheten… och nu finns det en
professionalism bakom, (jag har)
den där ”verktygslådan” från
utbildningen.
 
 
Läs mer och se en film om programmet:
www.edu.su.se/syv
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facebook.com/ipd.su.se

KONTAKT

Programansvarig
Åsa Sundelin
Tfn: 08-1207 6399
E-post: asa.sundelin@edu.su.se
 
Studievägledare
Eva Ahlzén
Tfn: 08-16 31 45
E-post: eva.ahlzen@edu.su.se

Institutionen för pedagogik och didaktik, www.edu.su.se


