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Närvarande  

Ron Mahieu (ordf.) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) 
Annica Brännlund Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) 
Maria Söderholm Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) 
Christer Mårtensson Pedagogiska institutionen 
Veronica Strandh Statsvetenskapliga institutionen 
Therese Goossen Studentrepresentant 
Simone Viebke Studentrepresentant 
Christina Sander Nordin (adj.) Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) 
Fredrik Andersson (adj.) Utbildningsledare Lärarhögskolan 
Jeanette Haglund (avnämare- 
representant, adj.) 

Chef för SYV-verksamhet Umeå kommun (punkt 3 och 
5). 

 
Ärende 
 

 
Anmärkning 

1. Minnesanteckningar 

2. Lägesrapport 
lärarna/institutioner 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

3. Lägesrapport 
studentrepresentanterna 
- ojämnhet mellan kurser 
-akademiskt skrivande 
-programmet i relation till 
arbetsmarknaden 
 

 

 

 

• Inga frågor kring minnesanteckningar  
 

• Lärarna berättar om läget just nu, erfarenheterna 
från pågående kurser och funderingar kring 
kommande kurser. Flera nya representanterna i 
rådet berättar om sina erfarenheter i kurserna. 
Annica Brännlund säger att allting rullar på och att 
examensarbetskursen har startat. Christer 
Mårtensson har bra erfarenheter från kursen 
”Arbetsliv och lärande” men berättar att kollegorna i 
kursen funderar på att göra ändringar i kursen 
framöver. Maria Söderholm berättar om sina 
erfarenheter med ÖB-studenterna och T-6 
praktikbesök. Det är trevliga och duktiga 
studentgrupper. Rådet diskuterar den allmänna 
undervisningssituationen kring COVID och funderar 
hur HT21 kommer att se ut. Digital undervisning 
eller inte? Vi kommer att få besked snart. 

 

• Studentrepresentanter Therese Goossen och 
Simone Viebke berättar om kursen 
”Karriärutveckling i socialt och kulturellt perspektiv” 
och att studenterna var mycket nöjda med den 
”mitt-kurs utvärderingen” som de har haft. En 
öppen och avslappnad atmosfär där det fanns bra 
dialog mellan lärarna och studenterna i kursen. 
Gärna mer sådant även i andra kurser.  
Studenterna som har läst praktikkursen (T-6) har 
yttrat att de saknade stöd från Lärarhögskolan. 
Fredrik Andersson frågar vad som saknades. 
Studenterna anger att det fanns en del otydligheter 
kring, bland annat, studenternas praktikplacering. 
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Ärende 
 
Forts. Lägesrapport 
studentrepresentanterna 
-ojämnhet mellan kurser 
-akademiskt skrivande 
-programmet i relation till 
arbetsmarknaden 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

Anmärkning 
 

• Studenterna upplever att det finns en ojämnhet 
mellan kurserna. Kurser med samma poäng kan ha 
olika krav, omfattning av uppgifter eller 
bedömningskriterier. Ron Mahieu berättar att det 
kan finnas skillnader mellan kursen beroende på 
vilken typ av kurs det handlar om, eller olika 
ämnestraditioner hos medverkande institutioner i 
programmet. Det är dock en angelägen punkt som 
lärarna i kurser måste diskutera vidare. Viktigt är att 
kursplanen följs och att de angivna FSR examineras 
som kursplanen stipulerar.   
 

• Therese Goossen och Simone Viebke berättar om 
sina erfarenheter av akademiskt skrivande i 
programmet och anger att studenterna anser att 
akademiskt skrivande behövs mer och tidigare. 
Rådet diskuterar situationen och lärarna anger goda 
exempel i andra program. Christer Mårtensson 
nämner Personalvetarprogrammet och Annica 
Brännlund berättar om Sociologiprogrammet. 
Veronica Strandh bekräftar och har exempel från 
kurser vid Statsvetenskapliga institutionen. Olika 
texter kan ha olika krav. Ron Mahieu berättar att 
det finns en medveten tanke att ha inslag om 
akademiskt skrivande tidigare, och återkommande i 
SYV-programmet. Dessutom har frågan diskuterats 
vid LH. Studenterna borde egentligen ha en del 
kunskaper med från gymnasiet, men det behövs 
tydligen mer och redan i början av programmet. Det 
ska dessutom finnas en progression när det gäller 
skrivuppgifter och krav.  
 

•  Studenterna tycker att programmet borde anknyta 
mer till syvarnas arbetsmarknad. Mycket i 
programmets kursinnehåll handlar om barn och 
skolan, men många syvare kommer att arbeta vid 
andra verksamheter i samhället, anser studenterna. 
Även mer kunskap om den administrativa sidan av 
syv-yrket efterlyses. Det handlar också om digital 
vägledning och karriärvägledning vid, till exempel, 
Arbetsförmedlingen.  Jeanette Haglund bekräftar 
och säger att till exempel vuxenutbildning är en stor 
verksamhet i Umeå där syvare behövs. Studenterna 
behöver mer kunskap om vuxenutbildning. 



Minnesanteckningar                                              sid 3 (av 4) 
Programråd studie- och yrkesvägledar- 
programmet  
Datum: 2021-04-06, kl. 15:00 – 16:30 
Plats: Zoom-möte  

 

Programrådet för studie- och yrkesvägledarutbildningen   901 87 Umeå   www.umu.se 
 

 

Ärende 

Forts. Lägesrapport 
studentrepresentanterna 
ojämnhet mellan kurser 
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4. Lägesrapport från 
programadministrationen (TUV & 
LH) 
-brytpunkter vid kommande 
terminer, VT22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Lägesrapport avnämare 
-start av ny arbetsgrupp 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning 
 

Rådet diskuterar ärendet. I uppdraget finns en klar 
koppling till den nationella och lokala 
examensbeskrivningen: ”För studie- och 
yrkesvägledarexamen ska studenten visa sådan 
kunskap och förmåga som krävs för att självständigt 
arbeta som studie- och yrkesvägledare inom 
skolväsendet.” Det finns en betoning på grund- och 
gymnasieskolan, och det är därför programmet ser 
ut som det gör. Flera rådsledamöter anser dock att 
andra delar också uppmärksammas. I flera kurser 
behandlas vuxnas lärande och det finns även fokus 
på andra utbildningsanordnare. Även i 
praktikkursen (T-6) finns flera studenter som gör sin 
praktik vid andra verksamheter än skolan. Ron 
Mahieu anser att det finns möjlighet att ha mer 
inslag av syv-arbetsmarknaden och karriärutveckling 
i programmet rent generellt. Rådet instämmer och 
lärarna tar med frågan till sina lärarlag. 
 

• Christina Sander Nordin presenterar 
terminöversikten V22. Rådet diskuterar 
kursövergångar i den terminen och bestämmer om 
datum för brytpunkter. Det finns några datum som 
inte kan fastläggas men Christina kommer att 
kontakta berörda kursansvariga lärare. 
  

• Fredrik Andersson berättar om nya riktlinjer kring 
ersättningen för kostnader i relation till praktiken 
(boende och resor).  
Joakim Bergbom ska sluta som vägledare vid LH och 
ny tjänst kommer att tillsättas.  
Fredrik berättar också att de har haft en syv-
praktikant vid kansliet och det har fungerat mycket 
bra.  

 

• Jeanette Haglund meddelar att det finns en ny 
arbetsgrupp som diskuterar handledarsituationen i 
praktikkurserna. Bland andra ingår Annica 
Brännlund (TUV) och Lars Knutsson (LH) i gruppen. 
Vad innebär handledarskapet, vilka krav finns på 
handledare, och finns möjlighet till en 
handledarutbildning? Det är några av de frågor 
gruppen vill arbeta med. Det har nyligen gått ut en 
förfrågan till syv-lärare om intresse finns att delta i 
diskussionerna. Flera lärare har visat intresse. 
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Ärende 

 
Forts. Lägesrapport avnämare 
-start av ny arbetsgrupp 

 

 

 

 

6. Kommande händelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Övriga frågor 
 
 
 
 
 
 
 

8. Nästa möte 
 
 
 
Ron Mahieu, minnesantecknare 

 

 

Anmärkning 
 
Ron Mahieu påminner att det finns en annan grupp 
som arbetar med VFU/praktikfrågor, särskilt med 
bedömningsunderlaget. Det är dock en annan 
grupp. Fredrik Andersson anser att det är viktigt att 
veta vilka grupper som arbetar parallellt med olika 
frågor, och att grupperna håller varandra och LH 
informerade. 
 

• Ron berättar att programmets mittutvärdering ska 
snart ut till T-4 studenter och han kommer att 
informera studentgruppen i pågående kurs. 
Programutvärderingen ska skickas till studenterna i 
termin 6 vid slutet av vårterminen.  
För övrigt ska flera nya kursplaner skrivas eller 
justeras. Dels de i ÖB-kursen, dels till nya kurser i 
den aktuella programstrukturen.  
Dessutom ska programanalysen och 
verksamhetsberättelse börja skrivas inför HT21. Ron 
återkommer om det vid nästa SYV-rådsmöte. 
 

• Christer Mårtensson lyfter frågan om kursplanen för 
kursen ”Arbetsliv och lärande” och berättar om 
några ändringar som lärarna vill göra. Vad krävs? 
Rådet diskuterar vad som gäller vid justeringar av 
kursplaner eller skapandet av nya kursplaner. Ron 
Mahieu presenterar den nya programstrukturen och 
visar vilka kurser som ändrat plats och vilka 
kursplaner som därför kräver anpassningar.  

 

• Nästa möte: måndag 14 juni kl. 13:00 - 14:30  
OBS tiden! 
 
 
 

 


