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1. Introduktion  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROJEKTET 

1.1 Projektets syfte 

Huvudsyftet med detta projekt är att gemensamt utveckla en 

användarvänlig distansvägledartjänst som möter vuxnas intressen, 

färdigheter, personliga- och yrkesutveckling, som är tillgänglig när det 

passar användaren (In Your Own Time), vilket görs via ett webbaserat 

mjukvarusystem med en innovativ mobilapp (iYOT Software). Denna tjänst 

är riktad till vägledare som arbetar med vägledning inom utbildning- eller 

karriärsområdet men också till vuxna som söker vägledning. Mobilappen 

iYOT är dock inte lämplig för äldre vuxna som saknar IKT-färdigheter och 

kunskap, för människor som har svag läs-och skrivkunnighet och för 

människor med särskilda behov.  

 

1.2 Ett projekt med en äkta europeisk räckvidd.  

iYOT-projektet involverar partners från fem olika länder (Sverige, Spanien, 

Slovenien, Portugal och Österrike) med bevisad erfarenhet inom 

vuxenutbildning och arbetsmarknadsområdet. En sådan representation av 

enheter och länder garanterar en äkta europeisk produktion som tilltalar 

en äkta europé som är i behov vägledning inom utbildning-och 

karriärsområdet.  

 

 

 

 

Projektet “iYOT”: In Your Own Time”, finansierat av EU (2015-

2017) avser att förstärka den administrativa och vägledande 

egenskapen/kapaciteten för vuxenutbildning och 

organisationer för livslångt lärande över Europa. Detta för att 

kunna möjliggöra för dem att bättre fungera som motparter 

inom det formella utbildningssystemet, främja personlig 

utveckling och transversala skickligheter hos vuxna som ett 

sätt att öka färdighetsegenskaper, kompetens samt minska 

arbetslöshet.  
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2. Riktlinjer 
2.1. Vad är det för riktlinjer? 

 

Detta dokument representerar det första stadiet av projektet och försöker 

tillföra, genom gemensamt samarbete med de fem samarbetspartnerna 

som är involverade i projektet och är baserat på forskning som gjorts i varje 

land till specialister inom vägledningsområdet,  

en serie av allmänna synpunkter och rekommendationer för vägledare 

angående distansvägledningsidén samt inom en mängd områden som 

vägledarna måste besitta som är relaterat till tillgången av kompetens och 

ökande anställningsmöjligheter för användare av vägledningstjänsten.  

2.2. Vilka områden har täckts upp? 

Så, utifrån grundtanken för distansvägledning, kommer dessa Riktlinjer att 

försöka tillföra kännedom inom följande handledningsområden eller fält:  

• Karriärvägledning: Karriärrelaterade utmaningar såsom 

karriärupptäckande, karriärbyte, personlig karriärutveckling och andra 

karriärrelaterade frågor.  

• Studievägledning: vägledning av vuxenstudenter om deras 

studier medan de studerar, vägledning inför deras framtida studier, 

vägledning av studenters ekonomi och andra mer personliga frågor.  

• Erkännande/validering av icke-formell och informell 

kunskap: Möjligheter att erhålla eller förbättra ny kunskap, färdigheter 

eller kompetens genom olika möjligheter inom icke-formell och/eller 

informell utbildning och hur man validerar eller får icke-formell och 

informell kunskap godkänd.  

• Kommunikationsaspekter: andra frågor/problem som är 

relaterade till att förbättra kommunikativa färdigheter och bedrivning av 

en så “humaniserad” vägledning så mycket som möjligt.  

 Distansvägledning: distanstjänster som erbjuds på 

elektroniskt vis eller levereras via IKT och som kan (eller inte) involvera en 

vägledare.  

 

 

De aktuella Riktlinjerna är ett gemensamt arbete av alla 

projektpartners och vi har försökt att inkludera alla relevanta 

frågor/problem för att täcka ett så brett område som 

vuxenvägledning. Dokumentet är uppdelat i fem specifika 

moduler (var och ett av partnerländerna föredrog en specifik 

modul) och upplyser om huvudfrågorna som vägledare som 

arbetar tillsammans med vuxna via iYOT Software kommer att 

stöta på (från en introduktion av distansvägledningsfunktionerna 

och möjligheterna till utbildnings- och karriärsvägledning, och från 

en ordentlig kommunikationsmetod för vägledning till validering 

av icke-formellt och informellt lärande.  
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2.3. Riktlinjernas uppdrag  

Därmed, representerar iYOT Riktlinjer den enkla åtgärden för den framtida 

utbildningskursplanen som är riktad till Vägledningshandledare (iYOT 

Vägledare), en grupp bestående av yrken som vuxenutbildare, lärare och 

arbetare inom vuxenutbildningsområdet, så att de kan tillgodogöra sig 

kunskaper och färdigheter för att kunna administrera, hantera och 

tillhandahålla vägledning genom användandet av ett webbaserat 

mjukvarusystem med en innovativ mobilapp (iYOT Software).  

Riktlinjerna kommer att bli en nationell resurs för alla som vill utveckla sin 

förmåga eller färdighet och aktivera sitt deltagande inom utbildning eller 

arbetsmarknad.  
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MODUL 1 
1. DISTANSVÄGLEDNING OCH 
IYOT-PROJEKTET  
1.1 Introduktion: 
Distansvägledning och iYOT-
projektet:  

 
Distansvägledning och iYOT-projektet  
Distans eller onlinevägledning är något som har funnits i mer än 30-35 år, 

när en form av “telefon-eller distansvägledning” har varit tillgängligt med 

framträdandet av det så kallade “Computer Assisted Guidance Systems” 

eller CAGS.  

Under konceptet för distansvägledning, och på grund av den snabba 

utvecklingen och genomförandet av informationsteknik i vårt vardagsliv, 

har en bred mängd vägledningstjänster kunnat tillhandahållas, inräknat de 

som det här projektet försöker rikta sig till under ett EU-perspektiv: 

utbildningsvägledning, karriärvägledning, vägledning och kommunikativa 

metoder och validering/godkännande av icke-formellt och informellt 

lärande. 

Följaktligen kommer vägledningstjänsten som erbjuds via distans på 

elektronisk väg för iYOT-projektets syfte att huvudsakligen att relatera till 

dem som är inom karriärvägledningsområdet, vilket är, vägledning som 

hjälper till att utveckla en karriär, utbildning, praktik och fatta beslut om 

anställning.  

Förutom vägledningstjänsterna som ingår i karriärvägledning, kommer 

projektet också att rikta sig till andra frågor som är viktiga nuförtiden inom 

vägledningsområdet och som på ett visst sätt också kan inkluderas i idén 

för karriärvägledning. Så, vikt kommer att ges till studievägledning och 

godkännandet av icke-formellt och informellt lärande, liksom det bästa och 

mest passande kommunikativa metoderna för vägledning för att kunna 

erbjuda en ordentlig tjänst och få givande resultat.  

 

Yrkesmässiga aktiviteter och målgrupper  

Distansvägledning inom iYOT-projektet kan inkludera en bred mängd av 

yrkesmässiga aktiviteter, så som:  

 Karriärrelaterade utmaningar: karriärupptäckande, karriärutbyte, 

personlig karriärutveckling och andra karriärrelaterade frågor,  

 

“Career counselling requires one to help users identify what 

information they need, where to find information, ensure 

information is accurate and current and help person know 

how the information can be used to inform decisions”. (Herr 

& Cramer, 1996) 
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 Studievägledning: vägledning av vuxenstudenter om deras studier 

medan de studerar, vägledning inför deras framtida studier, 

vägledning av studenters ekonomi och andra mer personliga 

frågor.  

 Möjligheter att tillskaffa eller förbättra ny kunskap, 

färdigheter eller kompetens genom olika möjligheter inom icke-formell 

och/eller informell utbildning och hur man bekräftar eller får sådan icke-

formell och informell kunskap godkänd.  

 Andra frågor som är relaterade till att förbättra 

kommunikativa färdigheter.  

 

Målgruppen som vägledarna iYOT-projektet måste arbeta med är följande: 

 

 Vuxenstudenter som behöver råd om sina nuvarande studier eller 

framtida studiemöjligheter.  

 Unga vuxna som söker att utforska sina karriärmöjligheter,  

 Erfarna yrkesmän som funderar på att byta yrke,  

 Folk som söker anställning,  

 Andra: föräldrar som vill återvända till jobbvärlden efter sin 

föräldraledighet, individer som vill göra sin egen karriärväg eller 

som vill uppnå en balans mellan sitt jobb- och privatliv, etc. 

 Personer som söker efter möjligheter eller vägar som skiljer sig från 

det formella utbildningssystemet för att erhålla nya kunskaper, 

färdigheter och kompetens.  

 Personer som behöver bekräfta de kunskaper, färdigheter eller 

kompetenser som har erhållits ifrån det formella 

utbildningssystemet (till exempel genom arbetserfarenhet eller 

genom andra sätt av icke-formellt eller informellt utbildning.)   

 

Brett utbud/ metoder  

Vägledning kan också erbjudas på olika platser eller miljöer, så som i grupp 

eller individuellt, personligen eller genom digital kommunikation, en metod 

som blir mer och mer viktig på grund av internets popularitet och 

användningsområdet av IT-verktyg för en växande och mycket viktig del av 

befolkningen.   

Utmaningar 

På grund av att det växer fram mer och mer skiftande karriär- och 

yrkesmöjligheter, hjälper vägledning individer att fatta rätt beslut om sina 

studier/karriärvägar, karriärutveckling och karriärbyte. 

Och det är orsaken till varför vägledare konstant måste vara uppdaterade 

om de senaste nyheterna inom sitt område och tränade till att erbjuda den 

bästa möjliga tjänsten inom de olika alternativen som nämnts, inom vilket 

det, givetvis, inkluderas vägledning som ges via digitala hjälpmedel eller 

“distansvägledning”.  
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1.2. Distansvägledning – nya 

möjligheter 
 

Som det redan nämndes i föregående punkt så har distansvägledning 

funnits i över 30–35 år, tack vare tillkomsten av “Computer Assisted 

Guidance Systems” eller CAGS.  

Dessa system har tidigt utvecklats från väldigt enkla system baserade på 

karriärutvecklingsteori och har erbjudit en grundläggande rådande sekvens 

av aktiviteter i slutet av 1960, till att bli mer kraftfulla program som kan 

erbjuda mer kompletta tjänster till användarna (såsom administration och 

tolkning av bedömning, övervaka användarens utveckling, ge instruktioner, 

länka interna resurser till andra på internet, etc.) i linje med den tekniska 

utvecklingen, vilket gjorde dessa system allmänt godkända för 

vägledningspraktik/övning.  

I dagsläget så har uppkomsten av videochatt via internet och bredbandets 

växande genomslag resulterat i en växande rörelse gentemot vägledning 

online. Användare nyttjar mjukvaruhjälpmedel för videokonferenser, live-

chatt och e-mail med professionella vägledare istället för eller utöver öga-

för-öga möten.  

Men, den nuvarande kommunikationsprocessen som äger rum går bortom 

“Computer Assisted Guidance Systems” (CAGS), som har varit användbara 

strategier för vägledningssupport under många år. Som ett resultat, är 

vägledarprocesser idag baserade på skapandet av en arbetsallians eller 

vägledarrelation genom användandet av teknik och det fortsatta 

vägledararbetet genom användandet av teknikstödda metoder såsom 

synkronisk/asynkrones e-mail, telefonvägledning och videokonferenser. 

Dessa kommunikativa strategier för vägledare kan säkert förstärkas tack 

vare internets resurser (där strukturer som sociala nätverk är mycket 

viktiga) liksom av andra mer traditionellt teknikstödda. 

Om man funderar över följande trend, hur mobiltelefoner och andra 

elektroniska apparater har utvecklats mot mer smarta och sofistikerade 

apparater och på grund av deras popularitet så har det öppnats en 

möjlighet för dem att ha en nyckelroll inom distansvägledning.  
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1.3 Vinster och fördelar med 

distansvägledning 

 

  

Tillgänglighet 

Distansvägledning är tillgängligt på ett enkelt sätt för alla som vill använda 

det. Den erbjuder tillgång från många platser, 24/7 och kan användas av en 

väldigt stor och skingrad publik.  

Den krossar barriärer som kan hindra folk från att söka vägledning. Till 

exempel, individer som bor på landsbygden eller avlägsna platser, där det 

inte finns någon vägledningstjänst, kan vinna på att ha en tillgänglig online 

vägledning.  

Tilläggsvis, tjänsten passar folk som känner sig mer trygga med att använda 

internet än att gå på ett fysiskt öga-för-öga möte.  

 

Anonymitet 
Bristande öga-för-öga-kontakt kan fostra användare att kommunicera mer 

öppet utan att oroa sig för ras, kön, ålder, storlek eller andra fysiska 

utseendeproblem, vilket kan leda till en ökad nivå av ärlighet (som ibland 

inte är så frekvent i öga-för-öga-kontakt) och därför högre värde på 

självutlämnande fall. 

Internet erbjuder tydligt en nivå av anonymitet som upplevs av många 

användare som icke-hotande eftersom den tillåter en ”osynlighet” som kan 

göra att folk känner sig mindre hämmande än vid ett fysiskt möte.  

Överkomlighet 
Distansvägledning är mer praktiskt ekonomiskt för både vägledare/ institut 

som erbjuder vägledningstjänst och för användare, eftersom den undviker 

många kostnader som är kopplade till fysiska faciliteter där tjänsten kan 

utföras.  

Å ena sidan, vägledare eller institutioner som erbjuder vägledartjänster och 

inte vill eller inte har råd med att hyra eller sköta en fysisk plats kan därmed 

sänka kostnaderna för kapital, egendom, pendling och administrativa 

tillvägagångssätt jämfört med traditionella vägledartjänster.  

Å andra sidan kan användare spara pengar som skulle gå till att 

transportera sig till den plats där vägledningen hålls.  

Olika kommunikations alternativ 

Distansvägledning tillåter en mäng vägar för kommunikation: 
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En av de mest använda kommunikationsformerna på internet är skriftlig 

form. Interaktion mellan användaren och vägledaren sker ofta via 

mejlskrivande eller chattmeddelanden. Detta tillåter både användaren och 

vägledaren att granska sin konversation noga och reflektera över sina 

tankar och känslor före det uttrycks.  

Detta kan också vara ett särskilt passande sätt att kommunicera för de som 

känner svårigheter med att uttrycka sig muntligt. I vissa fall, kan vissa 

användare uttrycka sig bättre i skrift eftersom de inte “påverkas” av 

ickeverbala signaler från vägledaren.  

På grund av att man har chansen att tydliggöra sitt skriftliga meddelande 

så kan det ganska effektivt uppmuntra användare att uttrycka sig mer 

fundersamt, självreflekterande och insiktsfullt, särskilt vid användandet av 

mejl eftersom de tar tid på sig att skriva meddelandet. Dessutom, att ha ett 

skriftligt dokument gör att användaren kan återkomma och ha det som en 

referenspunkt inför framtida diskussioner, granskning och i bedömningen 

av utveckling och framsteg. 

Ett annat kommunikationsmedel som fått mer betydelse på grund av 

förbättringen av internets bredband och uppkoppling är arrangerandet av 

öga-för-öga videokonferensprogram, där användaren och vägledaren kan 

mötas visuellt och interagera på ett “mer äkta” sätt.  

Fortsättningsvis så tillåter distansvägledning användare att också 

kommunicera med varandra via forum och andra meddelandeverktyg, där 

de kan utbyta funderingar och erfarenheter som handlar om olika aspekter 

kopplade till vägledningsämnet. Denna kommunikation mellan jämlikar 

fostrar också en interaktion och självreflektion hos användarna.  

Efter att ha nämnt alternativen ovan så rekommenderas det ofta en 

kombination av olika sätt att närma sig på: skriftligt, personligt, distans eller 

genom personlig kontakt med vägledaren utifall att en individ behöver mer 

feedback från vägledaren eller till exempel, om situationen är mer komplex 

och det behövs mer uppmuntran och motivation.  

Fördelar 

Distansvägledning tillåter användarna att få tillgång till information på en 

passande tid, speciellt när de använder mejl som kommunikationsverktyg 

är det möjligt att skicka och få mejl närsomhelst 24/7.  

Fortsättningsvis, interaktionen mellan användare och handlare kan 

bestämmas till en tid som passar båda, speciellt om det ska ske via en 

videokonferens.  

 

Tillgång till en vid mängd information 

Distansvägledning är ofta baserat på en webbportal som innehåller olika 

informationssektioner som är relaterade till vägledningsämnet 

(jobbmöjligheter, studiealternativ, etc) 

Sådana webbportaler kan ha länkar från andra källor och ofta ge tillgång till 

användbara och särskilda hemsidor där användare kan få idéer och 

information som är relaterat till deras intressen.  

Sådana plattformer är intuitiva och användarvänliga så att de enkelt kan 

navigeras igenom, innehållande olika sektioner som vägleder användaren 

genom dem. 

Många portaler har en självbedömnings sektion där användare kan 

introducera sina egna intressen/bakgrund och sedan automatiskt hänvisas 

till det mest passande alternativet som finns.  

Fortsättningsvis så har de flesta portalerna en sektion där användare kan 

få feedback från sina vägledare eller specialister, inom ett specifikt område, 
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som handlar om deras funderingar och möjligheter relaterat till deras 

bakgrund och intressen.  

Slutligen, en viktig faktor inom distansvägledning är att (eftersom det är 

baserat på en webbportal) databaser kan uppdateras från en central källa 

på regelbunden basis, vilket gör det möjligt att alltid ge aktuell och koncis 

information till användarna.  

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Viktigaste utmaningen, 

frågor om och sammanfattning 

av distansvägledning 
 

 

 

Dessa är några av de viktigaste 
utmaningar som 
distansvägledning måste möta 
och om dessa inte möts 
korrekt kan det resultera I ett 
hot mot förtroendet från 
användarna för att bruka 
denna typ av vägledning. 

 

Systemets karaktäristik 
Distansvägledningens system måste ha följande egenskaper så att de kan 

representera ett sammanhängande, användarvänligt och användbart 

hjälpmedel.  

 Systemets sektioner måste vara tydliga för användaren (visuellt och 

enkelt att navigera igenom) och sammanhängande (inkludera så 

många aspekter av vägledning som möjligt), men samtidigt inte 

mätta studenten med massor av information vilket gör att 

studenten känner sig uttråkad vid sökandet efter information. På 
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grund av sådana orsaker så är det viktigt att ha en bra teoretisk bas 

med uppdaterat och välbeskrivet innehåll.  

 En existerande sektion för bedömning eller självbedömning är ett 

måste numera, så att användare kan få en första glimt av systemet 

och bli hänvisade till det alternativ som bäst passar deras 

intressen/förmågar, vilket sparar tid när man söker efter 

information.  

 Inkluderandet av multimedia innehåll är också något som kan 

hjälpa systemet att bli mer användarvänligt och lockande. 

Användandet av videor, grafikinformation och annat kan hjälpa 

användare att bättre förstå hur systemet ska användas för att få ut 

så mycket som möjligt eller för att få en tydligare bild av 

informationen som ges i varje sektion. Inkluderandet av forum för 

kommunikation mellan jämlikar, skicka meddelanden till vägledare 

via chatt teller mejl, eller möjligheten till att arrangera öga-för-öga 

möten genom videokonferensprogram är andra möjligheter som 

ger mer värde till systemet och gör det mer interaktivt och 

personligt liksom mer effektivt.  

 Slutligen, länkar till särskilda hemsidor där användare kan 

färdigställa den information som erhållits och direkt få tillgång till 

sociala nätverk är några aspekter som systemet för 

distansvägledning inte får glömma att inkludera.  

 

Vägledarnas kompetens 
Vägledare bakom systemet för distansvägledning måste ha den kunskap 

och kompetens som behövs för att kunna erbjuda en ordentlig och 

tillförlitlig tjänst för användarna. 

Det blir viktigt att vägledarna har en allmän domän i systemet och en 

specifik domän i de områden som de specialiserar sig i:  

 Å ena sidan måste de ha bra IKT-färdigheter och kunskap om hur 

distansvägledningssystemet eller hemsidan fungerar eftersom de 

kan få frågor om hur systemet fungerar allmänt.  

 Å andra sidan så måste vägledare ha djup kunskap om sina specifika 

domänområden inom systemet så att de kan ge respons till svar 

kopplade till den särskilda frågan inom ett konkret 

vägledningsområde (praktikmöjligheter för karriärbyte, 

anställningsmöjligheter, godkännande av icke-formell/informell 

utbildning etc.) 

 

Andra karaktärsdrag som de måste ha är följande:  

 Kompetens att diagnosticera användarens behov och förmåga 

samt att erhålla vinster från teknikanvändandet. 

 Kompetens att motivera användarna att lägga ner tid.  

 Kompetens att hjälpa användare att omvandla data till 

information.  
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 Kompetens att föra användarna från information till en aktiv 

plan.  

Och för alla dessa anledningar är det kritiskt att distansvägledarna är 

ordentligt tränade och övervakade så att användarna kan få pålitlig 

information tillgängligt via distans.  

Sekretess och säkerhet  
Distansvägledning måste möta många potentiella risker som är relaterade 

till säkerhet och sekretess och som måste mötas ordentligt så att man inte 

förlorar användarnas förtroende. Det är några av de vanligaste problemen, 

många av dem är anknutna till interaktionen mellan användare-vägledare.  

 

 Meddelanden som inte blir mottagna. 

 Brott mot sekretessen kan ske om mejl inte blir mottagna eftersom 

de skickas till fel adress eller om mejlen inte blir sedda eller 

raderade av vägledaren ofrivilligt.  

 Sekretessen kan bli hackad av hackers eller av leverantören av 

internettjänsten eller av andra som tar sig in på mejlkonton på 

datorerna.  

Några grundrekommendationer för att hjälpa till att skydda sekretessen är 

att ha den senaste versionen av det använda säkerhetsprogrammet och 

kontinuerligt uppdatera tekniken för att förhindra säkerhetsbrister. 

Några riktlinjer för användare så att deras meddelanden inte lätt kan fångas 

upp av en tredje part kan vara:  

 Använd din egen dator eftersom många inte har tillgång till 

den.  

 Undvik att skicka/motta mejl från en trådlös (Wi-Fi) plats om du 

inte är säker på att din uppkoppling är säker.  

 Dubbelkolla “till”-adressfältet innan du skickar 

meddelandet.  

 Fråga efter ett “mottagarkvitto” så att vägledaren bekräftar ditt 

mejl vid mottagandet.  

 Använd ett lösenord för att logga in på din dator och ditt mejlkonto 

och logga ut när du är färdig.  

 Försäkra att alla säkerhetsprogram (såsom anti-virus och 

brandväggsapplikationer) och systemprogram är uppdaterade och 

installerade.  

 Kryptera dina mejl. 
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ANNAT 

Potentiella missförstånd  

På grund av att distansvägledning inte kräver fysisk närvaro mellan 

användare och vägledare är det möjligt att några missförstånd kan uppstå. 

Därför måste kommunikationen vara tydlig, för att förtydliga frågor som 

kanske fortfarande är tveksamma bör man använda tekniker såsom mejl 

eller chatt.  

 

 

 

Frånvaro av fysisk/direkt kontakt 

Traditionellt sett har vägledning förlitat sig på verbal och icke-verbalt språk 

av användarna för att bättre kunna bedöma och diagnosticera och detta är 

något som distansvägledning bara täcker upp (delvis) vid öga-för-öga 

möten via videokonferenser, där vägledaren, på ett sätt, kan observera och 

tolka personens karaktärsdrag från andra sidan skärmen.  

Tekniska problem 

Eftersom distansvägledning förlitar sig på internetuppkopplingen så finns 

det en risk att uppkopplingen misslyckas, speciellt för individer som bor på 

landsbygden, och detta påverkar givetvis effektiviteten av ett sådant här 

systemet.  

Å andra sidan, är det ett faktum att distansvägledningens system alltid är 

beroende av IT-kompetensen eller användarnas färdigheter, både för 

användandet av systemet eller för att installera ytterligare nödvändiga 

program som behövs.  

Av alla aspekter som nämnts ovan så är det högt rekommenderbart att en 

kombination av olika tillvägagångssätt av vägledarna: skriftligt, distans eller 

genom personlig kontakt, beroende på användarens behov och 

situationens svårigheter.  
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1.5. Tekniska möjligheter för 

distansvägledning 
 

Den tekniska evolutionen har gjort det möjligt för webbportaler att 

inkludera en bredare mängd källor och tjänster på ett organiserat och 

intuitivt sätt för att kunna möta de ökade kraven från befolkningen på av 

högkvalitets information. Detta har resulterat i visuella och interaktiva rum 

med uppdaterad information där användare lätt kan navigera igenom och 

uppfylla sina behov.  

Numera är möjligheten att sammanföra många medel till ett system för 

distansvägledningens syften en verklighet, vilket blir ett måste för varje 

system som baseras på internet, eftersom mer och mer människor blir vana 

att hantera kompletta och sammanhängande system inom vilket de kan ha 

tillgång till inte bara information inom huvudområdet av vägledning utan 

även många andra möjligheter, såsom:   

 Bedömning eller självbedömnings sektioner för att ha en 

bättre vetskap om vilka möjligheter de har enligt sin bakgrund och sina 

intressen. Det som erbjuds användarna, möjligheterna de har enligt sina 

preferenser och erfarenheter eller studier gör sökningsprocessen mycket 

lättare för dem.  

 Interaktion mellan jämlikar och professionella genom en 

mängd skingrad kommunikativa medel (forum, mejl, 

chatt/snabbmeddelande, videokonferens…) på ett synkront och asynkront 

sätt, ger var och en av dem sina egna förmåner för de aktuella personerna.  

Synkron kommunikation (görs huvudsakligen via snabbmeddelanden eller 

videokonferenser) tillåter en mer direkt och kanske en mer informell 

kommunikation med möjligheten att få samma känsla av spontanitet som 

vid en direkt kontakt. Asynkron kommunikation (via mejl eller postande av 

privata meddelanden till exempel), å andra sidan, ger personen mer tid att 

tänka och reflektera över sina tankar före han/hon skriver ett meddelande, 

vilket hjälper personer att ha en mer strukturerad och tankfull idé, tillför 

också ett skriftligt dokument som låter användare och vägledare granska 

och bedöma meddelanden som skickats av den andra partnern. 

 Tillgång till sociala nätverk som ger ännu mer möjligheter till 

interaktion och information för både användare och professionella. Sociala 

nätverk som Facebook eller LinkedIn (bara för att nämna två av de mest 

viktiga) används brett och tillåter vägledaren att studera användarens profil 

eller åtminstone att ha en överblick över hans/hennes bakgrund och 

motivation innan vägledning erbjuds. De tillåter också användaren att 

presentera sin profil på ett attraktivt och medvetet sätt vilket representerar 

en bra övning i självmedvetande och en bra startpunkt innan man söker 

vägledning. En annan möjlighet är kopplad till de kontakt och 

nätverkstillfällen som erbjuds, det underlättar interaktionen mellan 

människor som har liknande profil, intressen etc. 

 Länkar till andra hemsidor där användaren kan hitta 

ytterligare användbar information. Informationen som erbjuds användarna 

inom systemet som handlar om olika vägledningsämnen kan färdigställas 

genom länkar till särskilda hemsidor. 

Idag är det inte bara webbportaler utan även mobilapparater (surfplattor, 

mobiltelefoner, e-böcker) som är redo att inkludera alla ovan beskrivna 

drag. Genom intuitiva och användarvänliga mobilapplikationer så har 

potentialen med den snabbt växande mobilteknologin och förbättringen av 
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uppkopplingens hastighet gjort att användandet av dessa apparater är 

idealiskt för distansvägledning eftersom deras tillgång till olika drag, 

karaktärsdrag och alternativ gör att de kan användas fullt ut.  

 

En annan fördel för den här sortens teknik ligger i det faktum att en stor 

(och ökande) procentdel av befolkningen har tillgång till mobilapparater 

och använder dem regelbundet i sina vardagsaktiviteter så möjligheten att 

införliva distansvägledningssystemet till sådana apparater tillåter att 

personer alltid har tjänsten tillgänglig när de själva har tid utan att behöva 

gå till en fysisk plats eller behöva sitta framför datorn.  

1.6. Programmet iYOT 

 
Om man tar i beaktande möjligheterna som har lyfts fram ovan utvecklar 

iYOT-projektet en grupp av programverktyg (webbportal, e-lärarande 

plattform och mobilapplikationer) som stöd för:  

 

 Kompetensförvärvandet av personer som är villiga att bli iYOT-

vägledare. 

 Kontakten mellan iYOT-vägledaren och personen som är villig att 

få utbildnings-och karriärråd (iYOT-användaren). 

De programverktyg som gör detta möjligt är: 

 Webbportalen som är en informationssida med tillgång till allt 

projektmaterial, förmåner och möjligheter av projektet, 

information om hur man får tillgång och effektivt använder e-

lärande plattformen och iYOT-appen.  

 E-lärande plattformen, som ett MOODLE-baserat 

inlärningssystem där personer som är intresserade av att bli 

iYOT-vägledare kan få tillträde till så fort de är registrerade i 

iYOT Webbportalen. Då kommer de åt allt material från 

modulerna och när kursen är avklarad får ett iYOT certifikat 

och blir en iYOT-vägledare.  

 iYOT-appen, som en mobilapplikation tillåter den tillträde till 

relevant information om utbildning och karriärmöjligheter i 

aknytning till iYOT-användarens profil och interaktion mellan 

iYOT-vägledare och iYOT-användare, liksom utrymme för 

debatt.  
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MODUL 2 
2. STUDIEVÄGLEDNING  
2.1 Grundprinciper av 
vägledningsarbetet inom 
vuxenutbildningen 

 

Vad är studievägledning? 

“Helping an individual to reflect on personal educational issues and 

experiences and to make appropriate educational choices” (ELGPN). 

Utbildningsmöjligheter blir större och mer komplext i innehållet, 

metoderna och formerna eftersom vi i livet befinner oss i en tid med 

snabbare förändringar och mer komplexa sociala strukturer och aktiviteter. 

Vuxna behöver nya kunskaper, färdigheter och möjligheter – inte bara för 

arbete och personlig utveckling utan även för en aktiv roll i samhället under 

hela livet.  Som det står skrivet i the Memorandum for lifelong learning, får 

livslångt sällskap av livsbrett lärande (EC, 2000).  

 

Vuxna behöver mer vägledningsstöd för att lättare kunna ta beslut om 

studier, för att veta hur de ska planera sin studieväg och koppla resultaten 

till kraven i vardagslivet. S. Jelenc Krašovec och Z. Jelenc definierar 

vägledningsstödet med tre huvudkategorier inom stöd, som vuxna kan 

erbjudas: (Jelenc Krašovec, Jelenc 2003:24 in Tanja Vilič Klenovšek, 2015)  

 

1. Hjälp med studiedeltagandet 

2. Hjälp med att organisering av studier och inlärning, 

3. Hjälp med inlärningsprocessen och utvärdering av den.  

 

Det innebär att vägledaren måste ansvara för att hjälpa till att nå en individs 

mål och värderingar som är länkat till studier och inlärning, för att kunna 

påverka förstärkningen av en individs inlärningsmotivation och deras tillit 

till sina egna förmågor och vägleda dem fram till deras val av passande 

alternativ och möjligheter för fortsatta studier. Den andra kategorin tar upp 

väljande och bestämmande i form av slutförande och strategier för studier 

och inlärning samt en framgångsrik organisation inom den valda 

utbildningen; sedan, kan vägledaren hjälpa den vuxne till en framgångsrik 

»The definition of guidance as referring to a continuous process that 

enables citizens at any age and at any point in their lives to identify 

their capacities, competences and interests, to make educational, 

training and occupational decisions and to manage their individual 

life paths in learning, work and other settings in which those 

capacities and competences are learned and/or used. Guidance 

covers a range of individual and collective activities relating to 

information-giving, counselling, competence assessment, support, 

and the teaching of decision-making and career management skills. 

« (Council Resolution on better integrating lifelong guidance into 

lifelong learning strategies, 2008:.2). 
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och effektiv inlärning, genom att stärka dennes förmåga för sådan inlärning 

och sist men inte minst hjälpa han/hon att inse sina möjligheter utifrån sin 

nyfunna kunskap. (Jelenc Krašovec 2007:26 in Tanja Vilič Klenovšek, 2015). 

 

Vi måste alla ta i beaktande de tre kategorierna inom vägledningsstöd 

medan vi betonar försäkran om vägledning för alla vuxna på alla nivåer 

inom vuxenutbilning och inlärningsprocesser: före eller i början av studie-

eller inlärningsdeltangande, under inlärningsprocessen och i slutet av 

utbildningen och inlärningen, varje fas har särskilda 

vägledningsaktiviteter. (Vilič Klenovšek, 2015). 

 
Nyligt publicerade europeiska dokument betonar också att 

studievägledning för vuxna har en större mening med att öka tillgång till 

livslångt lärande, för att motivera olika grupper av vuxna för mer 

deltagande, speciellt inom missgynnade grupper, och för att försäkra 

vägledningsstöd åt vuxna under inlärningsprocessen. 

 

Vägledningstjänsten ska spela en viktig roll med att uppmuntra vuxna att 

ta del av studier och praktik och kan mildra processen med att sätta mål för 

inlärning och framsteg, av att hitta en passande utbildning och 

praktikalternativ och att kartlägga en stig för hur man ska nå målen som 

har satts. “Furthermore, ‘effective information, guidance and counselling 

services can help create accessible learning environments, support learning 

at all ages and in a range of settings, and empower citizens to manage their 

learning and work' (OECD 2010, p. 86).”   

 

Studievägledning borde bara bestå av en eller två individuella 

konversationer mellan vägledare och deltagare. Kvalitén och djup skulle 

öka.  För att nå detta måste man se och överväga vägledning som en 

lärande process som ger deltagaren sådan kunskap och insikt, vilket ger 

möjligheter för en mer praktisk ståndpunkt. Deltagaren behöver kunna 

känna sig säker i sitt beslutsfattande och därmed ha en stark förmåga att 

möta världen runt omkring. Professionell vägledning är en pedagogisk 

arbetsprocess I samarbete med vägledaren och deltagaren.  

Andergren (2016) argumenterar för att det är viktigt att diskutera och 

utveckla sådan studievägledning som ger deltagarna mer än bara tillgång 

till lösning på en akuta eller aktuell situation. 

Det är vikigt att diskutera och utveckla en vägledning som ger den sökande 

mer än tillgång till lösning på den akuta eller aktuella situationen. Det är 

dags att sträva efter att ge den enskilda vägledningssökande fullt ansvar för 

de kommande stegen I livet. Om vi anser att den sökande är kapabel att 

själv fatta beslut om sitt eget liv bör vi alltså konsekvenserna av denna 

inställning och låta den sökandes agerande I framtiden ske med ett minskat 

stöd från vägledaren och helst helt utan stöd. Denna utfasning ska självklart 

ske individiuellt I takt med att den sökande är beredd att axla ett eget 

ansvar. Det handlar om den sökandes attityd, förmåga och motivation. Det 

handlar också om vägledarens attityd och professionalitet.  

Studievägledningsmetoder 
Metoder är mer specifika och presenterar hur man kan och bör agera som 

vägledare. Det handlar om ”hur” och de är därmed mer normativa till sin 

karaktär. Bland kända och erkända metoder kan nämnas Motiverande 

samtal (MI), Lösningsfokuserad metod och Coaching. De är inte enbart att 

karaktärisera som vägledningsmetoder; de används frekvent i andra 

professioner. Mindre allmänt kända metoder är Peavys cirklar, Amundsons 

styrkecirkel (Circle of Strengths) och Savickas fem frågor. Metoder 

betraktas oftast som generellt tillämpbara och denna uppfattning grundas 
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i deras effekt i definierade sammanhang. Det är inte därmed otvivelaktigt 

sannolikt att de har samma effekt i andra sammanhang.  

Metoder kan skenbart ge den sökande en uppfattning av kompetens hos 

vägledaren. Om vi definierar kompetens som förmåga att åstadkomma 

resultat så är vägen mot kompetens att använda sig av ändamålsenliga 

metoder. Att förlita sig på en och samma vägledningsmetod kan aldrig vara 

det bästa ur de vägledningssökandes perspektiv. 

Samtal- och studievägledningsaktiviteter 
Samtal-och studievägledningsaktiviteter är avgörande och presenterar 

praktiska sätt över hur man kan och borde utföra stegen i ett samtal. Att 

särskilda steg utförs under ett samtal är grundat i vägledarens personliga 

praktiska arbetsteori. Detta kan uttryckas i en rad riktlinjer eller principer 

tillsammans med vägledarens plan och tolkningar av hans/hennes 

vägledningssamtal. Den praktiska professionella teorin är rotad i kunskap 

om kommunikation, samtal och studievägledningsmodeller samt 

metoder.  

 

Några av dessa har i sin tur hämtats från karriärutvecklingsteorier som 

försöker förklara orsaker och visa samband till människors karriärer. 

Andra är baserade på besluts-och väljandeteorier som förklarar hur 

människor fattar beslut rent allmänt.  

 

Den möjlighetsbaserade vägledningsprocessen 
Andergren(2016) kallar sin vägledningsmodell för Den möjlighetsbaserade 

vägledningsprocessen och den består av fem olika aktiviteter: 

 Introduktionssamtal 

 Informationstillfällen 

 Gruppvägledning/gruppsamtal 

 Den sökandes egna aktiviteter 

 Individuella vägledningssamtal 

 

Introduktionssamtal 
– ett inledande kortare samtal där den sökandes situation och vid tillfället 

tänkbara lösningar översiktligt diskuteras. Vid detta samtal klargörs den 

sökandes förväntningar på vägledningen med utgångspunkt från den 

sökandes nuvarande situation i livet. Ramarna för vägledningen, d.v.s. hur 

vägledaren arbetar och tänker kring vägledning presenteras; vägledarens 

praktiska yrkesteori. Tidsomfattning, konfidentialitet och den sökande 

förväntade egna aktiviteter mellan de olika delarna av 

vägledningsprocessen tas också upp så att den sökande är införstådd med 

betydelsen att ta sitt eget ansvar. 

Här är ett tillfälle att presentera en eller flera vägledningsteorier eller 

vägledningsmodeller. En plan för den sökandes vägledningsprocess 

bestäms. Jag tycker att det är lämpligt att redan vid den här första 

kontakten mellan samtalsparterna bestämma vilken egen aktivitet som 

den sökande skall genomföra till nästa gång de träffas. 

En del sökande kan vara nöjda med ett samtal med vägledaren. Detta är 

speciellt fallet när besöket hos vägledaren handlar om att få svar på 

någon faktafråga eller till exempel när den sökande söker bekräftelse på 

ett redan beslutat val. 

Informationstillfällen 
– ett eller flera tillfällen där olika förklaringar till människors val av 

utbildning, yrke och karriär presenteras. Här bör såväl 

karriärutvecklingsteorier som val/väljande/beslutsteorier presenteras. 
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Detta är också ett lämpligt tillfälle att ytterligare en gång presentera den 

vägledningsmetod som tillämpas i den aktuella vägledningsprocessen.  

Gruppvägledning/gruppsamtal 
– flera olika tillfällen där gruppen används som arbetsform för att framför 

allt stötta deltagarna att få större insikt och kunskap om sig själva och 

omvärlden. 

Den sökandes egna aktitiviteter 
– den sökande är inte passiv mellan de aktiviteter som vägledaren 

ansvarar för. Bland de aktiviteter som den sökande ägnar sig åt kan 

nämnas informationssökning, läsning, arbetslivskontakter m.m. 

– flera samtal mellan vägledaren och den sökande där den sökandes unika 

situation behandlas. Det individuella vägledningssamtalet är kärnan i 

vägledningsprocessen och kan metaforiskt betraktas som kappan som 

omsluter de olika delarna. Vi kan likna det individuella 

vägledningssamtalet med läkarbesöket där ibland läkaren remitterar den 

vårdsökande för konsultationer eller behandling hos andra professionella 

som specialister eller sjukgymnaster för att sedan sammanställa detta och 

presentera det i en dialog med den vårdsökande vid ett efterföljande 

besök. (Sammanfattning av: Leif Andergren, 2016) 

 

 

 

 

2.2 Vem är studievägledare för 
vuxenutbildningen? 

 

Vuxenutbildningens vägledare tillhandahåller stöd åt vuxna i studier och 

inlärning – han/hon hjälper deltagarna, till exempel, att besluta om 

utbildning, vägleda dem i planering, organisering och tillämpning av 

inlärning, stödja dem i att överkomma inlärnings- och andra barriärer som 

är relaterade till studier, vägledning av deltagarna i planeringen av deras 

framtida studieväg och liknande. 

Den praktiska analysen av vuxenutbildningen visar att en vuxenutbildare 

som utför vägledningensarbete kan ha två roller: 

 Rollen som självständig vägledare inom vuxenutbildningen 

 Rollen som vuxenutbildare, som utför delar av sin tjänst som 

vägledare (vägledare inom vuxenutbildningsorganisationen, 

vägledare på självstudiecenter etc.) 

På senare tid har en annan specifik roll för vägledarna i vuxenutbildningen 

kommit: kvalitetsvägledare för vuxenutbildningen, som erbjuder 

vägledningsstöd inom vuxenutbildningens organisationer åt de olika 

stadierna inom processerna för identifiering, bedömning och utveckling av 

kvalité.  

https://izobrazevanje.acs.si/competence_approach/counsellor_in_ae/ind

ex.php?nid=17300&id=1077 

Startpunkten för att hitta de rätta alternativen för studier och inlärning för 

varje deltagare är vetskap om de karaktärsdrag och inlärning som den 

https://izobrazevanje.acs.si/competence_approach/counsellor_in_ae/index.php?nid=17300&id=1077
https://izobrazevanje.acs.si/competence_approach/counsellor_in_ae/index.php?nid=17300&id=1077
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vuxne, som söker information och stöd i vägledningsaktiviteter för 

vuxenutbildning, har. 

Vägledaren måste vara behörig i att ta emot information om karaktärsdrag 

och behov hos individen i vägledningsprocessen, men också veta i förväg 

om de allmänna karaktärsdrag och behov som finns inom vissa särskilda 

målgrupper, som delar några gemensamma nämnare. Dessa kan förändras 

under samhälls- och individuellutveckling så det finns ett behov av att 

ständigt studera, övervaka och uppdatera sig med dem. (Jerca Rupert, 

2011) 

 

Vägledning i Europa på 2000-talet liknar ingen annan. Förändringstakten i 

samhället med bland annat ökad osäkerhet, ökad digitaliseringsgrad och 

ökad migration innebär att vägledaren arbetar i  en mycket dynamisk 

verklighet. Människor, arbete och företeelser är inte längre vad de varit 

eller vad de tycks se ut att vara. Stereotypa uppfattningar är på väg ut i 

takt med alltings differentiering. Idag kan ingen vägledare med större 

säkerhet förutsäga vad nästa vägledningssamtal kommer att handla om. 

Man vet numera inte vilken sökande man får möta. Tidigare var detta 

relativt förutsägbart. Nu kan vi tala om ett bredare spektrum i mötet med 

människor. Vi vet inte vad de har med sig i dagens kaotiska värld; en mer 

differentierad värld med många fler variabler.  

Kraven på vägledarens kompetens skärps eftersom vägledaryrket, liksom 

de flesta andra yrken, hela tiden måste förändras och anpassas till tidens 

krav och förväntningar för att vara ändamålsenligt. Eftersom den egna 

personen är ett essentiellt arbetsredskap i vägledningsarbetet handlar det 

nu mycket om kompetens, flexibilitet och inställning till arbetet.  

Dagens situation och den snabba och oförutsägbara utvecklingstakten gör 

det också viktigare med omvärldsorientering och kunskap om hur 

människor tänker och har det. Vägledaryrket har genom detta blivit ett 

mer mångfasetterat arbete.  

Vägledningens betydelse för den sökandes framtid betraktas som självklar 

och beskrivs ofta i positiva ordalag. Däremot är vägledarens betydelse för 

den sökandes framtid ofta underskattad eller inte ens nämnd. När jag 

studerar karriärutvecklingsteorierna (de teorier som säger sig förklara 

varför en person väljer en viss karriär) (W. Patton, M. Mcmahon, 2014), 

tycker jag mig sakna just att vägledaren inte på något sätt påverkar varför 

människor väljer den karriärväg de faktiskt väljer. Enligt min uppfattning är 

just mötet med vägledaren en av faktorerna som påverkar den sökandes 

val. Därför är vägledarens agerande vid detta möte av största vikt och 

betydelse. En vägledare kan som man brukar göra “göra skillnad” och med 

det menas att bidra till att den sökandes situation tydliggörs och förbättras. 

Men mötet med vägledaren kan också innebära motsatsen eller att inget 

händer.  
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Att stödja den sökande i att finna sin 

egen inre verklighet och sin egen bild 

av den yttre verkligheten och hur 

dessa förhåller sig till varandra får 

sägas utgöra det första 

grundläggande syftet och meningen 

med vägledning. Det andra är att 

stödja den sökande till att upptäcka 

vart den vill komma. Det tredje är att 

tillsammans med den sökande skapa 

de mest ändamålsenliga vägarna till 

dit den sökande säger sig vilja 

komma.  

 

Utöver kunskap om relevanta teorier och metoder handlar det praktiska 

görandet i samtalet om vägledarens självkännedom, förhållningssätt och 

värderingar. Eftersom vägledaren använder sig själv som redskap i 

samtalet kan vi konstatera att grunden i samtals- och 

vägledningskompetens ligger i såväl kunskap som vetskap om sig själv och 

om vad som anses krävas i den praktiska yrkesutövningen (teorier, 

modeller, metoder, aktiviteter). Värt att notera är att det inte bör 

förekomma fasta och förutbestämda frågor likt en manual i professionell 

vägledning. Frågorna som ställs av vägledaren skapas beroende vad som 

händer i interaktionen med den sökande; de skapas i stunden och utgör 

ofta en reaktion på det som vägledaren uppfattar som den sökandes 

budskap. (sammanfattning av: Leif Andergren, 2016) 

 

 

2.3Mottagare av studievägledning 
 
Prestationen av individen för att kunna hantera de utmaningar som 

kommer från dagens livsstil beror på många faktorer (individens 

personlighetsstruktur, utbildningsnivå, jobbets svårighet, individuell 

familjesituation, etc.) Svårigheter som vuxna möter är väldigt olika; många 

av dem är associerade till vardagshinder som hindrar uppnåelse av mål 

(Jelenc Krašovec, 2007:23) 

Deltagaren/klienten är en central del av vägledningsprocessen. Utifrån 

hans/hennes karaktärsdrag och behov beror valet av väglednings 

närmande, strategier och stödhjälp. För en ordentlig planering och 

genomförande av vägledningsaktiviteter måste vägledaren veta hur den 

vuxenstudentens karaktärsdrag påverkar kursen för vägledningsprocessen.  

Alla dessa faktorer är relaterade: de samspelar med bestämmandet av en 

individs prestation i studier. Mera problem inom studierna möter de som 

har mindre utbildning, som är mer socialt missgynnade, vuxna med låg 

studienivå, mer exkluderade från ett socialt liv, dåligt självförtroende och 

mer osäkra människor.  
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De flesta vuxna som saknar grundutbildning pågrund av olika saker, i 

synnerhet på grund av dåliga erfarenheter från föregående studier, 

kommer troligtvis inte heller bli inräknade på eget initativ i icke-formell, 

mycket mindre än i formell utbildning; deras behov är ofta otydliga och ofta 

orealistiska. I den här gruppen är vägledarens roll väldigt viktig eftersom de 

kommer att behöva stöd före studiedeltagande (motivation och 

uppmuntran att sätta realistiska mål, självförtroendebyggande, etc.) liksom 

att under studierna (för att utveckla studievanor och tekniker, hur man 

använder studieteknik, eliminera andra barriärer, etc.) 

Studievägledaren måste skapa olika effekter utifrån en individs 

studiemöjligheter, behov och önskningar, om han/hon vill förstå och 

tillämpa vägledningsstödet (Jelenc Krašovec, 2007:25) 

Huvudhindren som en person måste överkomma om han/hon önskar att 

delta i en utbildning är: 

 Situationsbarriärer som kommer från individens aktuella position, 

 Institutionella barriärer skapat av utbildningsinstitut och 

 Dispositionala barriärer som påverkar den psykosociala 

karaktärsdragen hos en individ. (Radovan, 2007:4) 

 

 

Sverige toppar listan över EU-länder med största procenttal av vuxna som 

tar del av vuxenutbildning. *3 Sverige tillhör också till en av de tre nordiska 

länderna som har utvecklat sin egen studieform – folkbildande 

vuxenutbildning och folkhögskolor är ganska unikt i världen. Vi tar en 

närmare titt på hur studievägledning fungerar i praktiken på en av de 150 

svenska folkhögskolorna.  

Exempel på studievägledning på Svefi folkhögskola 
Studievägledning inom folkbildningscenter (folkhögskolor) är en komplex 

process som riktar sig mot en stor varietet av behov bland deltagarna som 

har olika bakgrunder. Studievägledning hos Svefi består av tre olika delar: 

 Vägleda deltagarna medan de studerar på Svefi 

 Vägleda deltagarna om deras framtida studier/karriär 

 Vägledning om deltagarens ekonomi 

  

2.4 God sed inom 
vägledningsaktiviteter på 
vuxenutbildningen 
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Studievägledning börjar så fort deltagaren har påbörjat sina studier på 

Svefi. Handledaren gör en individuell studieplan tillsammans med 

deltagaren och deltagarens egna mål med studierna diskuteras. Lärare ger 

sitt stöd och hjälp under hela skolåret. Varje termin, vilket är två gånger 

under skolåret, så hålls en mitterminsutvärdering där lärare diskuterar 

varje deltagare och hur det går i hans eller hennes studier. På så sätt vet 

lärarna hur de ska fortsätta vägleda deltagarna. Under skolåret får 

deltagarna hjälp med att söka information om olika utbildningar och även 

hjälp angående studiekonomin och kontakt med CSN. Personalen i Svefis 

reception ger ofta detta stöd. Fortsatta diskussioner hålls under hela 

skolåret.  

Framsteg: 
Denna process möjliggör att deltagarna kan lära sig att söka information på 

egenhand; de blir mer självständiga och får mod och tillit till sig själva. De 

får veta vilka färdigheter och kunskaper som behövs för en särskild högre 

utbildning och de kan bestämma sig för vad de vill studera (på Svefi) för att 

kunna nå målet. De kan också bestämma huruvida de vill delta i 

högskoleprovet. I deras vardagsliv kan deltagarna möta konstnärer och 

andra yrkesmän som besöker föreläsningar, som också ger vägledning inom 

sitt kompetensområde och sitt yrke. Alla anställda på Svefi har inte en 

akademisk examen; många har en yrkesmässig utbildning eller praktik och 

kan därför sitt eget yrke och kan föreslå olika branscher som deltagarna kan 

praktisera inom. Och så arbetar de även som studievägledare.  

Problem: 
För att nå rätt nivå inom vägledning så beror det på deltagarens bakgrund. 

De kanske har sociala problem som stör deras studier eller så har de inga 

studievanor och behöver sin egen form av studieteknik. Personer med olika 

handikapp kräver också särskilt stöd. 

Vad som också kan ses som svårt är att motivera en deltagare att förstå att 

det här handlar om hans/hennes framtid; att det inte är för att tillfredställa 

lärarna/vägledare i deras arbete. Några av deltagarna har låga kunskaper 

inom IKT; de har också svårt med att identifiera om de tänkta fortsatta 

studierna är något som de verkligen vill göra och om de har personliga, 

passande kvalifikationer för utbildningen. Anställda måste ha tålamod och 

förmåga att ge stöd och hjälp; de måste vara realistiska, ha jordnära idéer 

och insatser.  

Erfarenheter: 
En välfungerande studievägledning för vuxna stödjer och hjälper 

deltagarna att gå framåt; de hittar sin egen specifika nish och lär sig att hitta 

vilken utbildning som är passande att studera inför deras kommande yrke. 

Handledare har ett ansvar gentemot deltagarnas framtidsplaner. En aktiv 

koordination mellan olika myndigheter är väldigt viktigt inom 

studievägledning, det är hur, till och med, underkända och osäkra deltagare 

når sina mål.   
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2.5. Nätverksarbete och 
partnerskapsaktiviteter inom 
vägledning i vuxenutbildning 

 

I ett modernt samhälle är vuxenutbildningen ofta karaktäriserad av ökad 

mångfald i utbildning, erbjudanden om utbildningsprogram, de olika 

ursprungssätten inom vuxenutbildningen och inlärning, med betoning på, 

att innehållet i utbildningen och inlärningen är ökande skräddarsytt för de 

olika vuxengruppernas behov och utvecklingsbehoven i den lokala 

omgivningen. (Tanja Vilič Klenovšek, 2011:81) 

Allt det sammanför erfarenhet och kunskap så att varje organisation, 

individuella yrkesarbetare, vuxenutbildaren inom denna mångfald av 

utbildningserbjudanden kan vara effektiva om han är medveten om andras 

erbjudanden och om han vet behoven hos andra vuxengrupper samt om 

han vet behovet från den lokala omgivningen där han arbetar. (Tanja Vilič 

Klenovšek, 2011:81) 

Detta har bidragit till öppnandet av organisationer som arbetar inom 

vuxenutbildning för samarbete med andra, mot sökandet efter synergier 

och kompletterande i arbetet. I Europa har organisationernas nätverkande 

för vuxenutbildningen blivit en del av vardagsfunktionen och en 

integrerande del av kvalitetförsäkran och professionalism bland 

yrkesarbetare.  

Författarna till ‘’The art of networking’’ (2009) menar att nätverkandet är 

det organisatoriska svaret till mångfald och kompletterande 

utbildningsbehov för olika målgruper inom livslångt lärande. Desto mer 

specifika och skiftande behov desto större är behovet efter en integration 

mellan olika erfarenheter och närmanden, och vi behöver ha i åtanke att: 

 Studieutmaningar är multidimensionela eller kopplade till 

varandra. Samarbete och delning är viktigt för en ordentligt grund. 

 Aktivitetsområdet inom livslångtlärande saknar ofta koordination. 

Bristen är nätverksarbetandets viktigaste betydelse. 

 Nätverk är baserade på synergi som behöver fastställas för: 

a)  Aktiviteter såsom projekt, konferenser, forskning, seminarier,  

b) Institutioner, i form av koordination, partnerskap, kommissioner, 

Europeiska föreningar etc.,  

c)  Experter, praktikanter och managers och andra nätverksmedlemmar. 

 Nätverk borde stärka påverkan och effektiviteten av 

inlärning och bidra till dess kvalité. (Tanja Vilič Klenovšek, 2011:82) 

Allmänna karaktärsdrag av nätverkande 

När det gäller nätverkande så handlar det om integration mellan 

ledaktiviteter inom ett särskilt område och samtidigt kan individer utveckla 

sitt arbeten och expertis. Vissa organisationer och individer kan tllhöra 

olika nätverk samtidigt. Det som är oerhört viktigt för nätverksarbetet är 

väsentliga förhållanden för nätverksarbetet, som är baserat på tillit och 

identifiering av vanliga intressen. 

Integration och delaktighet i nätverket baseras på vanliga mål och 

aktiviteter, fastställda av en grupp kopplad till nätverket. Aktiviteter 

baseras på informationsutbyte, kunskap och erfarenheter liksom 
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gemensamma aktiviteter tagna från vanliga mål. De mest vanliga målen 

eller nätverkande kan ge är: 

 Större effektivitet och optimal prestation inom givet område, 

 Bättre kvalité 

 Större rationalitet,  

 Större helhet och 

 Ofta ämnesövergripande. 

Viktiga startpunkter i nätverksarbetet är de väsentliga principerna av 

samarbete såsom: 

 Frivillig integration, 

 Jämlikhet av partners,  

 Samtycke med vanlig yrkesetik 

 Vilja att samarbeta 

 Respekt för partnerskapets överenskommelser 

Nätverksstrukturer kan placeras på olika nivåer beroende på 

nätverksarbetets mål och involverandet av medlemmar. Det kan fungera: 

 På en nationell/statlig nivå,  

 På en regional eller ännu mer begränsat, lokal nivå, 

 På en institutionell nivå (särskilt organisationer med olika indidiver 

och representanter från olika yrken, arbetsplatser träffar varandra, 

etc.) 

Nätverksarbete kan vara: 

 mer formellt – med en specifik struktur och arbetssätt och regler, 

 mer icke-formell –  med allmänna strukturer och arbetssätt som 

lämnas till de individuella medlemmarnas eget initiativ, inga 

särskilda regler. 

Nätverksarbete och partnerskap inom vägledningsaktiviteter i 

vuxenutbildningen 

Oavsett om var och hur vi tillhandahåller vägledningsaktivitet I 

vuxenutbildningen, så är det viktigt att varje yrkesarbetare som genomför 

det har en omfattande och högkvalitativ information, kunskap och 

erfarenhet från hela vuxenutbildningen och inlärningen. (Tanja Vilič 

Klenovšek, 2011:86) 

En viktig faktor inom studievägledning är att se varje individ som en helhet 

och det är därför samarbete med andra aktörer i samhället, som kan bidra, 

är mycket viktigt. För att illustrera hur det här fungerar så ger vi ett exempel 

från Svefi folkhögskola i Haparanda, Sverige.  

 

Vägleda tillsammans med studievägledaren i Haparanda 

stad 
Partnern som ofta används är studievägledaren i Haparanda stad som 

arbetar med den kommunala vuxenutbildningen och studievägledningen är 

alltid baserat på deltagarens behov. Svefi kontaktar vägledaren och bokar 

en tid för intervju via mejl eller via telefon om deltagaren är intresserad av 
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en särskild gymnasial vuxenutbildning, teoretisk eller yrkesmässig. 

Studentvägledaren kan också komma och hålla en föreläsning om de olika 

utbildningarna för en större grupp och sen har individer chansen att ställa 

frågor om utbildning som de är särskilt intresserade av; frågor kan ställas 

om innehåll, praktik, ekonomi, tillgänglighet etc, av och i utbildningen. När 

det individuella mötet är arrangerat är det alltid en trialog mellan 

deltagare, handledare och studievägledare.  

Aktiviteter i samarbete med den lokala 

arbetsförmedlingen 
Några deltagare är intresserade av yrkesutbildning och därför samarbetar 

Svefi med den lokala arbetsförmedlingen. Handledare kontaktar 

tillsammans med deltagare den lokala administratören på 

arbetsförmedlingen och bokar in ett trialogt möte. Och som med kontakten 

med studievägledaren, kan frågorna handla om innehåll, praktik, ekonomi, 

tillgänglighet etc. inom utbildningen och diskussionerna kan vara om 

arbetsmarknadspraktik. Arbetsförmedlingen har kontinuerlig kontakt med 

utbildningsanordnaren Utbildning Nord där deltagare kommer från tre 

nordiska länder: Sverige, Norge och Finland.   

 

 

 

2.6 Utmaningar för 

studievägledningen i online 

världen. 
 

 

                  
 

 

Med den väntande ankomsten av internet tjänster och dess spridning till 

varje del av livet är vägledningsyrket inte långt efter. Applikationen av 

datateknik till vägledningsprocedur kryper gradvis in i varje samhälle. Den 

traditionella öga-för-öga, kontorsbesök kommer att delvis försvinna med 

tiden men inte helt ersättas av dataledd vägledning, känd som e-vägledning 

eller online vägledning. Användandet av datorer ur en virtuell aspekt av 

mänskliga livsaktiviteter ökar kraftigt. Faktiskt så finns det knappast någon 

annan livsaktivitet i världen idag som inte inkluderar datoranvändning.  

Studievägledning är inget undantag. En kan hitta särskilda medel 

tillgängliga online, särskilt en stor del information om utbildningsprogram, 
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praktikmöjligheter på olika nivåer, kurser, olika tillhandahållare av dessa, 

samtalsinformation, finansieringsmöjligheer för studier, expertmaterial 

som finns tillgängligt för vägledare online, ett brett utbud av forum – också 

som FAQ (frequently asked questions) – ofta ställda frågor och svar som är 

kopplade till onlineväglednings sessioner med studievägledare.  Online 

vägledningsportalen är mer och mer populär i Europa och erbjuder olika 

typer av vägledningsstöd i utbildningsbeslut.  

 

Några exempel: 

https://ec.europa.eu/education/ (Stödjande utbildning och praktk I och 

utanför Europa) 

http://www.studyportals.com/ (Transparenta utbildningsval, Globalt) 

http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-

recognized-higher-education-institutions (UNESCO-portalen för 

godkännande av högre utbildningsinstitutioner) 

http://www.european-funding-guide.eu/ (Europeisk finansierings guide – 

hitta pengar för din utbildning) 

http://www.scholarshipportal.com/ (Hitta  stipendier för att finansiera 

dina studier) 

http://www.europeancampus.com/(European Campus är en internationell 

utbildningsrådgivningsgrupp som erbjuder sin expertis och sina tjänser till 

studenter såväl som institutioner.) 

http://www.eaie.org/community/expert-communities/admission-

recognition.html (EAIE är det erkända europeiska centret för expertis, 

nätverskarbete och resurser inom högre utbildnings internationalisering.) 

  

https://ec.europa.eu/education/
http://www.studyportals.com/
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions
http://www.european-funding-guide.eu/
http://www.scholarshipportal.com/
http://www.europeancampus.com/
http://www.eaie.org/community/expert-communities/admission-recognition.html
http://www.eaie.org/community/expert-communities/admission-recognition.html
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MODUL 3 
3. KARRIÄRVÄGLEDNING  
3.1 Introduktion till 
karriärvägledning: aktuella 
utvecklingar  

 

 

Karriärvägledning associeras ofta först och främst till Arbetsförmedlingen 

men det sker faktiskt inom många andra professionella sammanhang vilket 

är avdelningar för personalresurser inom organisationer, av livscoacher 

eller karriärtjänster inom instutioner för vuxen- och högre utbildning. 

Karriärvägledning kan ske under olika tidpunkter I en individs liv: vid en tid 

av arbetslöshet, efter att ha avslutat en utbildning, under tider man önskar 

att fortsätta utveckla eller ändra kurs inom sin karriär medan man är 

anställd (Thiel 2004: 910-911). 

 

Eftersom karriärhandledning måste beakta den aktuella och prospektiva 

situationen på arbetsmarknaden och yrkestrenderna, är den mycket 

beroende av arbetsmarknadens skick och dess utveckling. Växande, 

internationella och globala processer spelar en stor roll när man vägleder 

klienter. Som Amundson* ritar upp, utveckling som har informativ 

karriärvägledning och yrkesverklighet under det senaste årtiondet 

inkluderar: 

 avanceringar inom teknik och information och mer betoning på 

tekniska färdigheter; 

 mindre definierade och förutsedda karriärsvägar – både inom 

organisationer och jobbsökande;  

 mer möjligheter för arbete i olika delar av världen men också 

globalisering; 

 mer konkurrens och press på produktivitet; 

 Mer tillit till tillfälliga eller kontrakt positioner, större behov av att 

fundera på eget företagande-möjligheter; 

 Mer betoning på mellanmänskliga färdigheter, exempelvis 

grupparbete, nätverksarbete;  

“Career-related decisions have far-reaching impacts on the 

lives of people and are amongst the most important decisions 

that people make; […]. However, the context in which career 

decisions occur today is so complex that many people require 

assistance in exploring alternatives, weighing the 

consequences associated with various options, and creating a 

career plan that will help to give focus to their lives, while 

remaining responsive to the ever-changing world in which 

people live.” (Hiebert 2009: 12) 
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 Behovet av fortlöpande lärande (Amundson 2006: 4).  

 

Samtidigt, styrningen av den nationella arbetsmarknadens scenarier i 

Europa förblir skiftande och politiken kring professionella tillägg inom 

tjänster är ett ämne med upprepande förändringar. På grund av det, är det 

inte möjligt att skriva riktlinjer om karriärvägledning i en form ”en-storlek-

passar-alla”. Men, vi försöker att hänvisa till det allmänt speciella inom 

karriärvägledning som även är viktigt att komma ihåg vid designing av 

vägledningsprocessen och beskrivningen av hur den kan relatera till den 

ökande användningen av digitala tekniker inom området.  

 

 

 

 

 

 

3.2 Faktorer av 
karriärvägledning 

 

Karriärvägledning definierar en väldigt komplex professionell praktik, den 

inkluderar en massa olika aktiviteter som sträcker sig från informerande 

eller utlånande av känslomässigt stöd för att utföra administrativa 

uppgifter.  Vissa vägledare behöver synkronisera dessa avvikande uppgifter 

vilka följer olika anledningar inom deras vardagsrutiner. Några vägledare 

kan fokusera på mer än en faktor inom karriärvägledningspraktik.  

 

Karriärvägledning kan innehålla följande uppgifter:  

 Tillhandahålla information till jobbsökande 

 Leda administrativa processer inom jobbsökandet och sätta 

in klienter på arbetsmarknaden 

 Aktivera jobbsökande 

 Analysering, diagnosticering och utvecklande av 

yrkesprofiler 

 Administrera praktik (i ansökningsprocessen, 

färdighetsutveckling) 

 Känslomässigt stöd 

 Efterforskning och skötsel av databaser 

 Nätverksarbete med lokala aktörer och relevanta 

institutioner 

 Reflektioner av professionell praktik 

 

“   As counsellors attempt to work within this new more 

challenging environment they find that their funding is being 

reduced while expectations are rising. In many ways they are 

living the same reality as their clients.” (Amundson 2006: 5) 
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Eftersom vägledningspraktiken kan inkludera sådan olika aktiviteter, måste 

vägledare inneha en mängd färdigheter och kompetenser. Många gånger 

kolliderar de olika kraven av olika uppgifter med varandra, till exempel vid 

övervakning av den administrativa processen kring jobbsökande och 

samtidigt att se till klientens emotionella behov. Därmed kan mångfalden 

av aktiviteter resultera i ett komplext och utmanande arbetsförhållande för 

vägledningspersonalen, som framtvingar inte bara fortsatt 

färdighetsutveckling utan även möjligheter för att prata och reflektera över 

sina erfarenheter.  

Bortsett från mångfalden av professionella aktiviteter är 

vägledningspraktik ofta karakteriserad av hög arbetsbörda, 

tidsbegränsning för vägledning av individuella klienter och ett väldigt 

byråkratiskt procedurnärmande för hantering av jobbsökande inom 

anställningstjänsten. Hughes, till exempel, märker att ”increasing pressure 

for services to design and develop cost effective and accessible and effective 

careers resource facilities and services” (Hughes 2013 se även. Bimrose et 

al. 2015: 8-9). Dock, den utmanande profilen av karriärvägledning 

framtvingar specifika organisatoriska inställningar för en tjänst av 

administrativ hög kvalité såsom tid och resurstillgänglighet för vägledning 

för varje jobbsökande eller samarbetsnätverk för att hänvisa klienter till 

andra tjänster om det är nödvändigt.  

 

 

 

 

3.3 Verktyg och metoder inom 
karriärvägledning 

 

Karriärvägledning är, liksom varje område inom vägledning, karakteriserad 

av dubbla inriktningar: å ena sida, vägledaren behöver en expert på 

arbetsmarknaden och yrkesfrågor: å andra sidan, han eller hon behöver ha 

en inblick i hur man designar en vägledarrelation (med det menas kunskap 

om mellanmänskliga och kommunikativa färdigheter).  

Vägledare konfronteras med olika typer av utmaningar som växer fram från 

denna dubbla inriktning liksom från specifika faktorer som gör 

karriärvägledning till ett professionellt område:  

Vägledare som förvaltare av information: 

 Vägledare behöver hitta ett systematiskt sätt att hantera 

den stora mängd information som de konfronteras med. Speciellt på grund 

av den växande tillgängligheten av online information om 
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arbetsmarknaden och anställningsmöjligheter, så måste vägledare scanna, 

filtrera och tillverka en omfattande materialmängd. Eftersom 

jobberbjudande och sökande ökar inom Europa behövs tillgång till 

information om olika europeiska länder och att vara bevandrad i 

arbetsförhållandena för de olika regionerna för att kunna rådge klienterna. 

Samtidigt måste vägledare ha en väldigt specifik kunskap om 

lokalomgivningen; vägledningens kvalité är beroende av att känna till de 

lokala aktörerna, att kunna adekvat hänvisa människor och skapa 

möjligheter för samarbete med lokala företag.  

 Dessutom överväldigas klienter ibland av mängden av 

informationskällor och vet inte hur de ska söka eller har ingen idé om var 

de kan hitta relevant information. Därför behöver vägledarna fortsätta med 

att instruera sina klienter om hur de hanterar mängden källor eller 

bearbetar informationen åt dem.  

 

Vägledare som förvaltare av förväntningar: Vägledare 

måste hantera missmatchning av förväntningar  

 Om vad karriärvägledning har möjlighet att erbjuda eftersom 

många klienter möter processen med en passiv attityd och 

förväntar sig att vägledaren ska hitta ett arbete åt dem; 

 Mellan klientens intressen och preferenser samt deras möjligheter 

som baseras på deras yrkesprofiler; 

 Mellan klienternas profiler och existerande jobberbjudanden/ 

anställningsmöjligheter 

 Mellan en negativ attityd hos klienter som har i uppdrag att närvara 

vid tjänsten och deras uppgifter och skyldigheter som 

karriärvägledare.  

 

Vägledare som förvaltare av processer vs vägledare som 

psykologer: 
Vägledare behöver dokumentera och övervaka sina klienters framsteg i 

väldigt tekniska processer medan de samtidigt känslomässigt försöker 

stödja sina ofta distraherade klienter. En central vägledningsfaktor som 

fortfarande efterlyses i ett närmande tillvägagångssätt till 

karriärvägledning är hur relationen mellan vägledare och klient ska se ut. 

“[T]he need to develop and maintain a good counselling relationship” 

(Amundson 2006: 7) fastställer att “making every effort to see the whole 

person, not just the problems” (ibid.). Medan karriärvägledning kanske 

fokuserar på jobbrelaterade frågor är det viktigt att man adresserar 

personliga frågor inom vägledning också eftersom områden som hälsa, 

familjeliv och allmänt välmående spelar en väldigt viktig del i 

karriärsträvandet.  

Aktivering av klienter är en väldig viktig uppgift som 

underligger många karriärvägledningsinteraktioner: 
Hantering av motvilliga (på grund av obligatorisk närvaro i tjänsten), 

skeptiska (på grund av dålig uppfattning av Arbetsmarknaden) eller passiva 

klienter (på grund av överväldigande, frustration eller distraktion) 

 Bemyndigande av klienter 

 Strukturera upp jobbsökningsprocessen: få klienter att börja, skriva 

en reseplan, beskriva mål osv  

Centrala metoder som används vid vägledning är intervjuer och 

diagnosticerande tekniker för bedömning och analysering för att kunna 

identifiera vad klienterna är ute efter, deras profiler (styrkor och svagheter, 

utbildning och yrkeserfarenhet) och vart de vill fara men också matcha dem 
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med arbetsmarknadens krav. Det finns en omfattande samling av metoder 

som används inom karriärvägledning (se Jigâu 2007) som inte kan nämnas 

här. Bara två trender inom vägledningsmetoden ska åkallas:  

 

Berättarfokuserade vägledningsmetoder som “capture the full 

narrative through the eyes of the person involved” (Amundson 2006: 8), 

vilket menas att uppmuntra klienterna att berätta historier om sitt arbetsliv 

och viktiga situationer; 

Dynamiska vägledningsmetoder är uppmärksamma för klienter 

som känner sig överväldigade över sin situation som arbetslös; “the use of 

a greater range of counselling methods, some of which include: focused 

questioning, metaphors, card sorts, mind mapping, values exercises, 

achievement profiling, walking the problem, task analysis” (ibid.). 

 

 

3.4 Olika typer av jobbsökande 
 

Det är varierande klienter som vägleds:  

 Beroende på deras utbildningsbakgrund eller 

 Ålder/ tidspunkt i livet 

 Några är anställda men önskar att ändra sin karriärkurs eller 

fortsätta med ytterligare praktik.  

 Andra är arbetslösa, söker efter jobb – bland dem finns många som 

just har blivit arbetslösa men även långtidsarbetslösa. 

 Klienter som har det som obligatoriskt att komma och  

 Klienter som använder tjänsten av fri vilja 

 Individer som möter många svårigheter, till exempel förlorat 

jobbet, ekonomiska svårigheter, personliga problem.  

Därmed, ska karriärtjänster rikta in sig på den individuella klienten för att 

kunna se till specifika behov av olika typer av jobbsökare. I denna 

bemärkelse så är behovet av den här sortens tjänster mycket beroende på 

målgruppen. Medan vissa klienter kanske behöver mer djupgående 

vägledning kanske andra finner det mer passande med information eller 

praktiksessioner i grupp.  

 

 

“In order to be able to meet the broad range of 

client needs, different types of services need to be 

offered, and agencies need practitioners that 

collectively have a broad range of competencies, 

keeping in mind that it is not necessary for each 

practitioner to be able to address all client needs. 

This situation is best visualized, not as a single 

continuum of services. from less intensive to more 

intensive, but as overlapping circles signifying 

services that are different in nature, designed to 

meet different client needs.” (Hiebert 2009: 8) 
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3.5 Formgivning av 
karriärutveckling 

 

På grund av individualisering av karriärvägar och omvandling inom det 

arbetsledandeområdet till mer flexibilitet men också mindre stabilitet, 

finns det en växande uppfattning om karriärutveckling som en process som 

sträcker sig över den bättre delen av en individs livscykel och inte är 

begränsad till ett beslut i början av arbetslivet. Människor är ofta kallade 

att aktivt formge sin yrkesväg vilket ökar behovet efter en professionell 

vägledning genom dessa processer.   

 

Eftersom formgivningen av karriärutvecklingen är starkt beroende av vilken 

klient det är och vilken situation klienten befinner sig i (arbetslös, 

färdighetsutveckling, en övergångsfas i karriären etc.) är det inte längre 

möjligt att utse en ensam modell för hur man framgångsrikt ska formge 

karriärutveckling. I vägledningsinteraktionen behöver det specifika 

tillvägagångsättet inom karriärutvecklingen vara definierbart i anknytning 

till informationen som klienten gett utifrån sin livssituation, bakgrund och 

personliga intressen och vägledarens insats om aktuella yrkestrender och 

praktikmöjligheter. Nyckelfaktorer är en reflexiv dimension som tar i 

beräkning klientens situation utifrån ett holistiskt perspektiv.  

En modell som prototypiskt beskriver den här processen tas fram av Gati 

och Asulin-Peretz. De identifierar en process som består av fem steg som 

hjälper klienten att ta beslut inom karriärutveckling. För det första, 

klientens beredskap i skaparprocessen inom karriärutveckling ska förstärka 

deras ökande motivation, ge dem information om processen och börja 

utforska sina personliga intressen och styrkor.  För det andra, ett stadium 

av förhansdvisning hjälper till att fastställa karriärmöjligheter som på 

djupet utforskar det tredje stadiet av processen (Gati & Asulin-Peretz 2011: 

264-265). Vägledare “is helping the client explore promising alternatives 

and find out which of these options really match the individual's 

preferences” (ibid. 265). I det efterföljande stadiet måste ett beslut fattas 

genom jämförelse och analys av potentiella möjligheter i relation till 

individuella förmågor och preferenser. Det femte stadiet fokuserar på 

tillämpning av val, vilket assisteras av de vägledande handlingar som görs 

av vägledaren. Författarna beskriver att de hindrande faktorerna för 

drivandet av den beslutsfattande processen, demåste tacklas i vägledarens 

interaktion, är brist på information om själv- eller externa konflikter såsom 

problem i personliga relationer (ibid.: 266-267). 

 

“As career counsellors seek to weave together career 

competencies through the lifespan they need to focus on 

helping people identify and apply life/career patterns. […] 

The pattern identification exercise involves an in-depth 

exploration related to values, skills, personal style and 

significant others. The analysis is collaborative and the 

focus is always on the ways in which patterns can be 

identified and applied across different aspects of life.” 

(Amundson 2006: 6) 
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3.6 Utmaningar för 
karriärvägledning i en online 
värld  

 
 

 

 

Integrationen av IKT i levererandet av karriärvägledning och 

vägledningstjänster ökar konstant vilket gör digital teknik till en viktig 

dimension inom den aktuella karriärvägledningstjänsten. Många 

jobbsökare som försöker hitta jobb online, samlar information om fortsatt 

utbildning online eller kommunicerar med karriärvägledare online. 

Behovet av en mobil vägledning växer ytterligare sedan många öga-för-öga 

vägledartjänster är fulla eller saknar resurser (Schiersmann/ Remmele 

2004: 7). 

Med den växande integrationen av IKT inom karriärvägledning så är 

vägledarna pressade att utveckla nya färdigheter som behövs för att kunna 

sätta sig in i online vägledning, så som: 

 Färdigheter för online leverans (hur kan vägledning göras digital; 

utveckling av interaktiva blanketter för hantering av klienter liksom 

fokusering på skriftligt format); 

 Fastställa förtroende online; 

 Digital kompetens för insamlande och redigering av information 

eller förvaltande av processer online;  

 

 

“In career service delivery, five different ICT functions have been 

identified: delivering online guidance; offering distance 

learning online; funnelling users into the existing off-line 

services; acting as a diversion by taking the pressure away from 

existing off-line services that are in short supply; and providing 

a forum for individuals to discuss with others or with 

practitioners.” (Offer & Sampson1999 cf. Bimrose et al. 2015: 

13). 
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Medan digital teknik erbjuder många möjligheter för 

karriärvägledningstjänsten – vilket lär nå mer människor, även människor 

som är långt borta geografiskt sett– står de också inför ett antal 

utmaningar. När en relation mellan klient och vägledare skapas genom 

online kommunikation behövs det fastställas från början hur relationen ska 

se ut. Till exempel: 

  Hur fort är vägledaren förväntad att svara? 

 Hur kan vägledaren vara säker på att klienten förstår och reagerar på 

åtgärden? Har klienten möjlighet att ge respons på processen? 

 Hur har man försäkrat sig om klientens tekniska kapacitet? (Bimrose et al. 

2015: 19)? 
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MODUL 4  
4. VÄGLEDNING OCH 
KOMMUNIKATIONSMETODER 
4.1 Huvudsyftet med denna guide 
 

Här presenterar vi en rad riktlinjer för modul IV – Vägledning & 

Kommunikationsmetoder – som en väsentlig del av studieplanen och 

genom dessa specifika riktlinjer vill vi underlätta interaktionen mellan 

vägledare och användare/klient genom mobilapplikationen för 

distansvägledning, som inte ska bli en barriär eller som kan mildra 

kontakten så mycket som möjligt mellan dem.  

Vi tror att inom det här så finns det livsviktiga med den här modulen som 

tillåter, å ena sida, för att spara energi som behövs slösas i 

vägledningsakten av vägledaren från distansvägledningens synvinkel och 

för det andra tillåter den användare – arbetslösa vuxna- att lätt gå in via 

mobilapplikationen, vilket är ett av huvudsyftena med iYOT och därmed 

uppmuntra deras motivation att delta. Det medför svar om deras behov av 

kunskap och kontakter, eliminerar tvekan och framför allt, kommer den att 

bidra med bättre självkänsla för användare och likaså för vägledare.  

En intressant och existerande utmaning för alla som är involverade i detta 

projekt och något som vi har bundit oss till att göra är att få med så mycket 

“humaniserad” vägledning som möjligt via mobilapplikationen.  

 “Vad vill vi åstadkomma med dessa riktlinjer för modul IV Vägledning och 

kommunikationsmetoder för iYOT-vägledare för användning eller genom 

denna mobilapplikation?”  

 

Ett första globalt gensvar och fundering över iYOT-

projektets noggrannhet, vill vi enkelt göra: 

 

 Underlätta interaktionen mellan iYOT-handledare och 

användare/klient via mobilapplikationen så att distansvägledning 

inte blir en barriär eller inte minst, mildra kontakten mellan 

vägledare och användare så mycket som möjligt redan från början. 

Det globala gensvaret matchar kommunikationens innersta grund 

i ett mänskligt förhållande vilket aldrig kan ersättas av ny teknologi. 

Å andra sidan och med vår åsikt fixerad på syftet med iYOT-

projektet, kan denna mobilapplikation, sedd som ett verktyg som 

fungerar som ett hjälpmedel för att nå ett mål, leda oss fram till 

den andra stora frågan :  

“Inom vägledningsområdet (vilket är ofantligt), hur kan vägledning 

göras, med det menas, hur kan den sättas i verksamhet?” 

Med tanke på dynamiken i kommunikationen som finns i ett mänskligt 

inbördesförhållande kan vägledning kanske vara enklare och mer sannolikt 

att utföras om den utförs eller görs som en process med olika steg och 

stadier som är tydligt etablerade och definierade. Så helt enkelt vill vi: 
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För att arbetet med vägledning genom mobilapplikationen ska fungera som 

en process så ska både iYOT-vägledaren och användaren/klienten vara 

familjära med alla steg och stadier från början av vägledningsprocessen och 

medvetna om alla fördelar, möjligheter liksom alla restriktioner.  

Vi tror att det är viktigt att i förberedelseakten av specifika riktlinjer, för 

modul III - Vägledning och kommunikationsmetoder och i enlighet med 

ambitionerna för iYOT-projektet, lista en rad antaganden sett från 

användaren/klienten, iYOT-vägledare och iYOT-hjälpmedel.  

 

4.2 Antaganden för att bygga 

specifika riktlinjer 
 

För att senare utveckla specifika inlärningsobjektiv i den här modulen har 

vi tänkt, ytterligare specifikationer i iYOT-projektet, en rad antaganden som 

har tillsatts till de övergripande gensvaren inom utveckling och formulering 

inom dessa specifika riktlinjer som kräver förkunskaper, ett nummer av 

antaganden där användaren/klienten vill eller där specialistvägledarens 

synvinkel behövs och också från synvinkeln från iYOT-tjänsterna som ska 

erbjudas, vilka är mobilapplikationens verktyg. Så det är via denna iYOT-

triangel - klient/användare-mobilapp – vägledare som all kommunikation 

och relationsprocess kommer att köras igenom.  

 

 

2.1. Antaganden från iYOT-användaren/klientens 

synvinkel 

a) Klienter/användare kommer i alla “former och storlekar”; 

b) Klienter/användare söker vägledningstjänster av olika anledningar 

eller motiv; 

c) Alla klienter/användare har olika förväntningar på olika nivåer; 

d) Inte alla klienter/användare “passar” eller är tänkta att använda 

tjänsten från iYOT-mobilappen. 

 

Även om mobilapplikationen i vägledningsprocessen på distans är ett 

avancerat tekniskt verktyg från vilket potentiell användare (arbetslösa 

vuxna) kan ha stor nytta av så måste vi notera att de skiljer sig åt i deras 

utbildningsnivå, deras bakgrundsursprung, deras mognadsgrad, de har alla 

olika personliga berättelser, kommunikationsfärdigheter, olika sätt att 

hantera olika situationer, olika profiler etc. 

 

Att vara arbetslös är det enda de har gemensamt i början när de registrerar 

sig i iYOT-mobilappen och kommer i kontakt med iYOT-vägledaren. 

Hursomhelst, deras orsak eller förväntningar kan vara väldigt olika och en 

vägledare måste kanske hantera deras olika behov, funderingar, 

frustrationer, defensiva sätt, misslyckande, rädslor, längtan, nyfikenhet, 

tvekan eller deras sökande efter kunskap, motivation etc. 

 

Slutligen och utan att ta bort något som har nämnts och säga emot så kan 

det verka som att källan till mänsklig utveckling inom vägledning eller 

vägledning (för livet) är viktigt oavsett ålder eller om man är eller inte 

anställd eller bara på grund av existerande övergångar som har nämnts 

ovan men vi betonar dock att inte alla användare/klienter vill registrera sig 

på iYOT-plattformen, även om de är arbetslösa. Faktiskt så kan inte alla 
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”passa in” eller vilja ha tjänsten som är tillgänglig i 

iYOT-projektet eller att de helt enkelt inte vill 

registrera sig på grund av personliga skäl (i det 

senare fallet så blir det svårt att förstå vad skälen 

är!). 

 

Å andra sidan befinner sig iYOT-projektet 

fortfarande i ”embryofasen” av sin existens och 

kan därför inte täcka allt som svarar till vägledning 

eller vägledningstjänsten som den aktuella världen 

kräver eller där den bästa tekniken finns.  

Hur som helst, även som ett pilotprojekt och som 

fortfarande är reserverad för särskilda områden 

inom vägledning och handledning, avslöjar det 

också alltid det viktiga med en profil, tillgänglighet 

och en attityd hos iYOT-vägledaren i ett mellan-

förhållande med användaren/klienten vid första 

kontakten och de färdigheter som krävs för att 

kunna ge de mest passande svar genom specifik 

vägledning och så begränsat som möjligt.  

 

2.2. Antaganden från iYOT-vägledarens synvinkel 

Även om relation eller kommunikationsmetoden “öga-för-öga” inte kan 

fastställas i direkt närvaro på vägledarens arbetsplats finns det, som vi ska 

se sen, möjligheten för en närmare kontakt via “Lyssningsrum” som 

kommer att skapas för den här mobilapplikationen. Hursomhelst, den 

traditionella konfigurationen av vägledning kommer att ändras och i 

enlighet med Bedi (2006) kommer 

vägledningsprocessen på ett traditionellt 

sätt att erkännas (av kunder/användare) 

som ett viktigt moment inom skapandet av 

ett gemensamt förtroende och 

accepterande av överenskommelser men vi 

kommer att beskriva det här ämnet i detalj 

under nästa punkt.   

Hur som helst presenter vi nedan en rad 

antaganden som vi förutsätter kommer att 

finnas i iYOT-vägledarens attityd, 

professionella och sociala kompetens under 

vägledningsprocessen.:  

Attityder: 
 Insiktsfullhet; 

 Ärlighet; 

 Empatisk; 

 Öppensinnad; 

 Förena mångfald 

 Lyssna aktivt, huvudsakligen på: a) känslospråket; b) språket och 

kognition; 

 Dömer inte och ifrågasätter inte personliga åsikter; 

 Står emot distraktioner; 

 Är äkta (Det är enda sättet som vägledaren övertygande kan 

förmedla värme till användaren).  
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 Professionella kompetenser: 
 Kunskap om hur man dokumenterar interaktioner och framsteg 

med kunden/användaren;  

 Resultatorienterad; 

 Kunskap att samla in, analysera och använda information; 

 Kunskap att förmedla information på ett tydligt sätt; 

 Erfarenhet om hur man skräddarsyr ett problem och ett mål 

tillsammans. 

Social kompetens:  
 Hälsning; 

 Trevlighet; 

 Godhet. 

 

Med allt som har nämnts ovan om iYOT-vägledarens perspektiv när de utför 

sina aktiviteter, huruvida de har sin användares/klients synvinkel och med 

deras mångfald av motiveringar och associerade förväntningar, måste 

mellanförhållandena mellan dem (även baserat på en konkret process eller 

en specifik vägledningsfas) alltid gå genom en hel kommunikationsprocess 

ärvd från denna ”maskin” (mobilapplikationen) på vilken tjänster och 

kontakter kommer att vara tillgängliga.  

2.3. Antaganden från iYOT-ansökans synvinkel  

 Nya konfigurationer om fysisk vägledningsmiljö (skiljer sig mot den 

traditionella);  

 Ny klient/användares uppfattning om miljön eller sammanhanget 

inom vilket vägledningsprocessen sker;  

 Ny vägledares uppfattning om miljön eller sammanhanget där 

vägledningsprocessen sker; 

 Nytt vägledningsverktyg (verktyget används för att bygga 

relationer och åtaganden, som en startpunkt för en kommunikativ 

relation, ett nytt sätt att skapa en välkomnande inbjudan, nytt 

säkerhetsläge och hinder, nya sätt att lyssna på 

klienternas/användarnas synpunkter; nya medel för att främja 

vägledning kombinerat med verktyget för dess användning eller 

syfte); 

 Nytt rum som ett medel för “självservice” åt klienten/användaren 

(för utveckling och personlig nöje, ta hand om personliga behov – 

ta hand om dig själv som klient/användare, självreflektion, nya sätt 

att nå möjligheter av information, möjligheter för anställning, 

praktik, kontakter etc.). 

 

Med detta vill vi betona att detta nya verktyg/hjälpmedel trycker på, 

inom den kommunikativa och relationella delen av vägledningsprocessen 

mellan iYOT-vägledaren och användaren/klienten, det mest 

grundläggande av mänsklig kommunikation – empirisk uppfattning från 

båda partner.  

Så nu mer än aldrig är fenomenet med mänsklig uppfattning liksom 

individuell självkontur i den kommunikativa modell som kräver av oss full 

förståelse för att kunna ha en profylaktisk attityd och därmed möjlighet att 

milda potentiella konflikter och efterföljande avhopp.   
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4.3 Kommunikationsprocessen och vägledningssystem föreslaget för 

modul IV 
 

Baserat på de ovan-beskrivna antagandena och för att få en bättre förståelse samt ha en överblick över hur kommunikation kopplar båda (vägledare och 

användare/klient av iYOT) till denna väsentliga vägledningsprocess, presenterar vi i figuren nedan det nya sammanhanget inom vilket det kommer att 

fastställas en “bro” där denna process kommer att bli en effektiv och känslosam verklighet.  

System hämtad från Borgen (2002) 



I detta diagram, modul IV – vägledning och kommunikationsmetod, 

kommer mobilapplikationen att vara en bro som sammanbinder:  

 Uppfattningarna från användare och vägledare, utifrån situation av 

användarens behov;  

 Klienten med nya perspektiv om inre stödfrågor, krafter och 

möjligheter; 

 Klienten med nya externa perspektiv på resurser som kan ge 

assistans;  

 Klientens handlingsstrategier som är önskvärda och rimliga för 

“övergångs”processen. 

 

För att genomföra dessa uppgifter, krävs följande vägledning från iYOT-

vägledaren:  

 Tydliga avsikter: Målet är att hjälpa en klient att fullfölja sitt externa 

mål (eller inre!) eller att bli mer oberoende och motståndskraftig 

när det kommer till karriärbeslut eller problemlösning (eller båda!); 

 En utveckling av relationen av gemensam tillit med 

klient/användare, med betoning på passande attityd och 

minimumkravet på kommunikationsfärdigheter;  

 Mod att använda kommunikationsfärdigheter för att utmana 

preliminära åsikter från klienten/användaren (vilka ibland är 

idealiserade och orealistiska), baserat på deras egen nivå av 

förståelse om hur personlig konsultation av deras problem ska 

genomföras.  

För närvarande är det etiska beteendet och färdigheterna som ska 

tjänstgöra som en vägledning för iYOT-vägledaren. Ytterligare ska det 

sväras konkreta resultat som måste uppnås inom Erasmus+ programmets 

arbetsramar och vi får inte glömma att detta verktyg är skapat för 

människor som för tillfället befinner sig på ett delikat stadium i livet. Och 

endast med tomt och aktivt lyssnande kan vi uppnå den effektivitet. 

Vi vet att det är inom innovationen i vägledningsprocessen genom ny 

teknik, via mobilapplikationen, och alla fördelar som den innebär men vi 

vet också, och inom ett humanistiskt perspektiv, att det bara är genom 

äkthet, empati och aktivt lyssnande som det är möjligt att göra den effektiv.   

Med detta lämnar vi effektiviteten till tekniken och kommunikationen och 

den mänskliga relationen till projektets hela effektivisering.  
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4.4 Föreslagna faktorer för modul IV  
 

Baserat på allt som skrivits i dessa riktlinjer så här långt, i följande tabell, om tillämpningsområdet för VÄGLEDNINGPROCESSEN & MÄNSKLIG 

KOMMUNIKATION, presenterar vi ämnen som låter oss få en bättre uppfattning av innehållet som har täckts i modul IV.  

MÅLGRUPP Arbetslösa vuxna 

TR
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1º ALLMÄNNA SYFTET MED MODULEN  SYNVINKEL MÄNSKLIG KOMMUNIKATION (ÄMNEN KOMMER ATT TAS UPP) 

Underlätta interaktionen mellan iYOT-

vägledaren och användaren/klienten via 

mobilapplikationen för distansvägledning, 

som inte kommer att vara en barriär eller som 

åtminstone kommer att mildra kontakten 

mellan vägledare och användare/klient så 

mycket som möjligt redan från början.  

iYOT vägledaren 1. Den verkställande modellen för kommunikation 

2. Inre och yttre motivation: 

 Maslow's behovstrappa; 
 Herzberg's två-faktors teori 

3. Psykologiska komponenter för kommunikationsprocessen:  

 Perceptuella fenomen av kommunikationsprocessen; 
 The Self: Johari Window-modellen 

Klienten/användaren 

iYOT-applikationen/ 

verktyget 

2º ALLMÄNT SYFTE FÖR MODULEN SYNVINKEL VÄGLEDNING (ÄMNEN KOMMER ATT TAS MED) 

Operationalisera vägledningen i enlighet med 

processen så att den antingen via iYOT-

vägledaren eller via användare/klienten, från 

början av deras kontakt, att båda är medvetna 

om de steg som leder till hela 

vägledningsprocessen med dess restriktioner 

men också dess fördelar och möjligheter.  

iYOT-vägledaren 1. Utbildningsvägledning  

 Social konstruktivism-modell  
 Konstruktuvistisk modell av karriärvägar (Karriär cykler – KK) och andra ingripande 

metoder 
 2. Godkännande av icke-formell och informell inlärning 

 Yrkesinriktad orientering  
 Karriärvägledning 
 Livsprojekt  
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Det finns säkert många andra betydelser och faktorer som borde diskuteras här för en mer sammanhängande och övergripande effektivtitet och djuphet som 

den här modulen har beräknat. Hur som helst, (som en regel och en god vana i projektutveckling) tror vi att på det sättet som projektförslaget har presenterats 

och med de resurser som finns tillgängliga inom den beräknade tiden tills det är klart så tror vi att vi har goda chanser att nå en ganska bra balans för 

produktionen av denna output. 

4.5 Extra bonus för modul IV 
 

Därför kommer det att bli ett material som kommer att tjäna bortom praktikperioden fram till iYOT-vägledarna och vi tror att det kommer att hjälpa 

vägledningsprocessen och kommer kanske att inkludera: arbetsblad, flödesschema, system för att förenkla procedurer; etc. 

Vi kommer att lämna allt bifogat fysiskt material som vi kan samla ihop under modul IV och som sedan kommer att presenteras för iYOT-vägledaren och som 

kan fungera som en fysisk komponent som materialiseras och sammanbinder användare/klient med iYOT-vägledaren.  

Vi kommer också att vara noga med att i slutsteget av denna modul presentera en lista av lästips för fortsatt utveckling av innehållet som har tagits upp för 

iYOT-vägledarna.  
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MODUL 5 
5. GODKÄNNANDE/VALIDERING 
AV ICKE-FORMELL OCH 
INFORMELL KUNSKAP 
 
5.1 Intro och perspektiv på 
godkännande/validering a icke-
formell och informell kunskap 

 

Definition: 

Även om lärande ofta sker inom formella platser och lärande miljöer, så 

sker en stor del av den värdefulla inlärningen även i vardagslivet, 

medvetet eller omedvetet.  

I de europeiska riktlinjerna för validering av icke-formell och informell 

inlärning så står det skrivet från 2015: 

 

 

 

 

 

 

I sammanhanget för icke-formell och informell inlärning så har termen 

“godkännande” sju olika betydelser:  

 På ett allmänt sätt, kan det syfta på processen av att ge ett officiellt 

kompetensstatus (eller inlärningsresultat) genom belöning av 

kvalifikationer, likvärdighet, betyg eller skapandet av dokument 

såsom en kompetensportfolio.  

 Det kan också referera till en social identifiering av 

bekräftelsetermer på värderingen av färdigheter och kompetens 

 

“Validation is first, about making visible the diverse and 

rich learning of individuals. This learning frequently 

takes place outside formal education and training – at 

home, in the workplace or through leisure time-

activities – and is frequently overlooked and ignored. 

Validation is, second, about attributing value to the 

learning of individuals, irrespective of the context in 

which this learning took place.” (Cedefop, European 

Guidelines for validating non-formal and informal 

learning, 2015: 14) 
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på arbetsmarknaden eller för akademisk anmälan eller progression 

– ibland kallat utbredning.   

 Den hänvisar till accepterandet av principen för icke-formell och 

informell inlärning av nationell utbildning, praktik och 

anställningsintressenter (UIL 2012).  

 Ultimat så betonar godkännandet inlärning som en social aktivitet 

och som på grund av värde är beroende av sin placering av den 

sociala strukturen. 

Policyskaparna i OECD-länderna har blivit allt mer medvetna om kunskap, 

färdigheter och kompetens som kommer från detta sätt som har 

representerats som en rik resurs inom det mänskliga kapitalet. I många fall 

så är detta tydligt igenkänbart i hur löneförhöjningar betalas ut till de med 

erfarenhet. Dock finns det några människor som inte är helt medvetna om 

sina egna aktier av det mänskliga kapitalet eller av dess potentiella värde. 

Det finns några individer som har svårt att få utlopp för all sin inlärning som 

de har förvärvat eftersom de inte kan bevisa sina förmågor för andra.  

Godkännandet av icke-formellt och informellt inlärningsresultat kommer 

inte, i sig själv, skapa ett mänskligt kapital. Men godkännandet skapar och 

synliggör aktier av det mänskliga kapitalet vilket är mer värdefullt för 

samhället i det stora hela.  

Så, varför är godkännandent av icke-formell och informell kunskap så 

viktigt och signifikant för individer? 

 Det kan ge validering av kompetens för att underlätta fortsatt 

formell inlärning (människor kan på detta sätta färdigställa formell 

utbildning snabbare, effektivare och billigare genom att inte 

behöva ta kurser som de redan mästrat i innehåll);  

 Godkännandet ger större synlighet och därmed potentiellt värde 

för inlärningsresultaten och kompetensen av folk som befinner sig 

på arbetsmarknaden (detta kan göra det mer effektivt och billigare 

för arbetare och anställare med att matcha färdigheter med jobb); 

 Godkännande gör det mänskliga kapitalets aktier mer synligt och 

mer värdefullt för samhället i det stora hela.  

 

Vi kan säga att huvudobjektiven/syften med bedömning och validering av 

icke-formell inlärning för vuxna är: 

 För att börja eller fortsätta formell utbildning: fortsätta avslutad 

utbildning, ändra utbildningsprogram, fortsätta utbildning men på 

högre nivå. 

 För att få nationella yrkesmeriter (NVQ) 

 För dokumentation och bedömning av en individs kunskap och 

erfarenhet (kompetens), med målen för att kunna erbjuda bättre 

flexibilitet på arbetsmarknaden (lättare att åter-anställa, byta yrke, 

karriärutveckling och byten), för personlig mognad (bättre 

självkänsla, högre motivation för utbildning och arbete, bättre 

livskvalité) och för utveckling av nyckelkompetenser.  

 

Det finns fyra distinkta faser inom godkännande/validering av icke-formell 

och informell kunskap: identifikation, dokumentation, bedömning och 

certifikation.  Och även om validering är den mest vanligt spridda inom 

utbildning och praktik gör det det möjligt att tillskaffa en formell 

certifikation från grunden av icke-formell och informell inlärning. Den kan 

också utföras av flera olika institut och intressenter utanför dessa, såsom 
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arbetsmarknadsmyndigheter, ekonomiska sektorer, företag och 

voluntärorganisationer.  

Professionella aktivititeter 

Oberoende av de lagliga grunderna i de olika europeiska länderna och de 

olika åtgärderna, så ska hela processen med godkännande/valdering 

innehålla följande steg:  

 Göra kandidaten bekant med proceduren och alternativen 

(information), 

 Rådge kandidaten när ansökan förbereds, 

 Kandidaten förbereder och skickar in en ansökan, 

 Diskussion eller intervju med kandidaten, 

 Utvärdering av kunskap som fåtts utanför auktoriserade 

utbildningsinstitutioner, 

 Beslut om godkännande av icke-formell eller informell 

kunskap (delvis eller helt), 

Genomförande av bekräftelse (om nödvändigt), 

 Utvärdering av erhållen kunskap: med högskolepoäng eller 

godkännande av ett helt program eller bara delvis. 

 

Validering/godkännande av icke-formell och informell kunskap beror starkt 

på hur arbetet har genomförts av de praktiserande och de professionella 

som varit involverade i valideringen av kandidater på olika nivåer av 

processen (alla som erbjuder information, råd och vägledning (orientering), 

de som genomför bedömning, de som observerar processen externt, de 

ansvariga för bedömningscentren/procedurerna och en rad av intressenter 

som har en viktig men mindre direkt roll i processen). De ska inte bara ha 

validerad kompetens utan även mjuka färdigheter såsom intellektuell 

kapacitet.  

 

Nyckelkunskap och vägledarnas färdigheter: 

 Genom kunskap från valideringsprocessen. 

 Genom kunskap av utbildningssystemet. 

 Kapacitet att omformulera inlärningserfarenhet till inlärningsresultat 

som kan matchas med existerande standard.  

 Förståelse av arbetsmarknaden. 

 En kontaktlista (exporter) som kan svara på specifika tekniska frågor 

(sociala partners och andra exporter inom olika sektorer). 

 

Nyckelkunskap och bedömares färdigheter: 
 

 Vara bekant med valideringsprocessen (validering och 

pålitlighet). 

 Ha erfarenhet inom det specifika arbetsområdet. 

 Inte ha personligt intresse för valideringsresultat (för att 

garantera objektivitet och för att undvika intressekonflikter). 

 Vara bekant med olika metoder för bedömning. 

 Kunna inspirera tillit och skapa en bra psykologisk grund för 

kandidaterna. 

 Vara hängiven att ge feedback om likheten mellan 

inlärningsresultat och valideringsstandard/referenser (via 

stödsystem). 

 Vara tränad i bedömning och valideringsprocesser och ha 

kunskap om kvalitetsbekräftande mekanismer.  

 Arbeta för en uppförandekod. 
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I en bedömningsprocess, utvärdering och godkännande av informell 

kunskap så finns det tre professionella profiler:  

 Informerare, 

 Vägledare/rådgivare, 

 Bedömare.  

Det är inte uteslutet att en person kan kombinera två eller tre roller.  

Nyckeluppgifter för professionella i 

bedömningsprocessen, utvärdering och validering av 

icke-formell och informell kunskap:  

 Arbeta med kandidaten, 

 hantering, arbetsplanering och utvecklingsarbete, 

 dokumentering och förbereda rapporter,  

 samarbete med andra organisationer och individuella 

exporter, 

 främja det viktiga med informell kunskap och 

bedömningsprocedurer och godkännande, 

 Yrkespraktik. 

 

Huvuduppgifterna för en professionell arbetare i rollen 

som informant är: 

 informera potentiella kandidater och den bredare publiken om 

deras möjligheter samt utvärdering och godkännande av icke-

formell och informell inlärning,  

 presentation av användbarhet och förmåner från 

identitetsprocessen, utvärdering och igenkännande av icke-formell 

och informell inlärning, 

 presentation av själva processen, 

 motivera kandidaterna att delta i processen, 

 samarbete med konsulter i en särskild procedur, 

 Oro för deras egen yrkesutveckling. 

 

 

Huvuduppgifterna för vägledare som arbetar med 

kandidater: 
 informera, 

 motivera kandidaterna att delta i processen,  

 hantering av konsultintervjuer för planering och 

ursprungsutvärdering – idéförberedelser, 

 främja identitetsprocessen och självbedömningsprocessen 

för erhållen kunskap, deltagarens färdigheter och 

kompetens, 

 främja och överblicka förberedelserna av en portfolio som 

nyckelinstrument i utvärderingen, 

 tillgodose övergripande stöd och råd åt kandidaten under 

utvärderingen. 

 

Vägledarens andra uppgifter är: 
 Tillhandahålla information om procedurerna för 

utvärdering, godkännande (marknadsföring) till deltagarna (i 

rekryteringsfasen) och för andra aktörer (omgivningspartners), 
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 Förbereda den nödvändiga databasen för att stödja 

utvärderingsproceduren; 

 För att bibehålla kontakter inom organisationer och 

yrkesgrupper, 

 Delta i utveckling (planering) av medel, instrument 

(metoder) för att genomföra utvärdering, 

 Överblicka ursprungsprocessen utifrån olika perspektiv, 

 Fullföljande av överenskommen dokumentation, 

 Hantering och arbetsplanering, 

 Förbereda rapporter,  

 Olika uppgifter för marknadsföring, 

 Utvärdera resultat och effekter, 

 Tjänstpraktik för arbetet från en utvärderingskonsult. 

 

Huvuduppgiften för bedömaren av godkännande och 

validering av icke-formell och informell kunskap är: 
 Söka och granska bevis från kandidatens inlärningsresultat,  

 Hantering av utvärdering,  

 Bedömning av kompetensens lämplighet i samband med 

särskilda normer för kunskap, 

 Verifikation av kandidatens kvalifikationer inom det specifika 

området genom användandet av metoder för undersökning 

och bedömning,  

 Ge återkopplande information om matchning av 

inlärningsresultat med utvecklingsstandard, 

 Tjänstepraktik 

 

METODER OCH MEDEL som används i 

godkännande/validering av icke-formell och informell 

kunskap 

Medlen för validering av icke-formell och informell kunskap fångar olika 

aspekter av inlärningserfarenheter. De reflekterar praktiska färdigheter 

eller teoretiska reflektioner inom olika grader. Karaktärsdrag av 

inlärningsresultaten kan kräva mer än ett medel, till exempel en 

kombination av skriftligt prov och praktiska utmaningar. (Cedefop, 

European Guidelines for validating non-formal and informal learning, 

2015:45).  

Som det är skrivet i the European Guidelines (2015) så är medlen väldigt 

viktiga för de påverkar kvalitén i det stora hela – validering och 

tillförlitlighet av godkännande/validerings processe och dess resultat och 

också på vilket sätt individer upplever validering och bestämmer huruvida 

deras upplevelser tas med eller inte.   

Det mest viktiga är därför det högre valet av metoder och medel eftersom 

det bestämmer vilken information som ska ges om individens tidigare 

erhållna kunskap, färdigheter och kompetens. De metoder och medel som 

vi måste välja mellan måste vara tillförlitliga och entydiga.  
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a) Medel för att kunna framställa bevis  

 Prov och examinationer 

 Dialog eller konversationsmetoder 

 Förkunnande metoder 

 Observationer 

 Simulation 

 Bevis som framställs i arbete eller i praktik 

 

b) Medel för att kunna presentera bevis 

 CV:n och individuella uttalanden om kompetens 

 Rapporter från en tredje part 

 Portfolion 

 

Online metoder och medel: 

EUROPASS tillhandahåller viktiga FÖRDELAR  

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 

 Tillåter användningen av europeiska standard formulär  

 Den uppmuntrar registrering av formell och informell 

kunskap 

 Marknadsför internationellt utbyte och 

andraspråksinlärning  

 

 

Europass består av fem formulär: 

1. Europass CV: databladet för förberedelserna av ett affärs- CV; 

2. Europass Språkpass: formuläret för en mer detaljerad beskriving 

av språkfärdigheter;  

3. Europass Rörlighet: ett certifikat över arbete eller studieerfarenhet 

från utomlands (marknadsför en beskriving av specifika 

yrkesmässiga eller sociala kompetenser); 

4. Certifikat Tillägg: inkluderar en beskrivning av färdigheter som har 

erhållits från en formellt yrkesinriktad praktik och placering av 

kvalifikationer inom det nationella utbildningssystemet; 

5. Diplom Tillägg: innehåller en beskrivning av färdigheter som har 

erhållits från eftergymnasial och högre utbildning liksom placering 

av kvalifikationer inom det nationella utbildningssystemet. 

The quality of any method depends on those 

implementing it. The level of qualifications/experience of 

assessors is one key element in quality assurance. The 

wide range of available tools can be considered as 

positive but will also require that counsellors and 

assessors reflect on what is appropriate and fit for 

purpose.” 

(Cedefop, European Guidelines for validating non-formal 

and informal learning, 2015: 45) 

http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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E-portfolio (https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_portfolio) 

En elektronisk portfolio (också känd som eportfolio, e-portfolio, digital 

portfolio, eller online portfolio) är en samling av elektroniska bevis som har 

samlats och hanterats av en användare, vanligtvis på nätet. Sådant 

elektroniskt bevis kan inkludera inmatad text, elektroniska filer, bilder, 

multimedia, blogginlägg och hyperlänkar. E-portfolion är både 

demonstrationer av användarens förmågor och plattform för självuttryck. 

Om de är online kan användaren sköta dem dynamiskt under tiden. 

 

E-portfolion är ett sätt av inlärningssamlande som ger aktuella bevis av 

prestation. De kan underlätta användarens reflektion av sin egen inlärning, 

vilket kan leda till mer medvetenhet om inlärningsstrategier och behov. 

Inom utbildning har e-portfolion sex stora funktioner: 

● Dokumentera färdigheter och inlärning; 

● Registrera och följa utveckling inom ett program; 

● Planera utbildningsprogram; 

● Utvärdera och övervaka utföranden; 

● Utvärdering av en kurs; 

● Hitta ett jobb 

Dessa handlingar används för olika ändamål- diagnostiska kontroller vid 

inträdet till utbildning eller slutförandet av detta och formativ bedömning 

under processen för utbildning och lärande. Således kommer mappens 

studieresultat/insamlingsmapp/portfolio definieras som en 

sammanfattning av individens kompetens (prestationer), insett lärande 

(formellt, informellt eller ad hoc) eller erfarenhet av att arbeta och leva. 

Det kan fungera som ett register över, eller som en notering av 

utvecklingen av de enskilda stegen i inlärningsprocessen. När det gäller 

yrkeskvalifikationer, vilket menar den "standardiserade" synen av 

individuellt lärande- arbetar- eller annan erfarenhet, de systematiskt 

ordnade förvärvade kunskaper och kvalifikationer som uppfyller kraven 

som uttrycks i kunskapsnormerna. (UVPZ, 2015:88) 

En rapport från 2012 av JISC, “Learning in a Digital Age”, tog upp att 

användandet av e-portfolion, blogger, wikis, poddar, sociala nätverk, 

webbkonferanser och online bedömningsmedel vid sidan av virtuella 

inlärningsmiljöer har ökat för att leverera “en rikare, mer personlig 

studieplan för olika studerande”. 

I en tid när nästa ingenting görs utan att använda modern teknik och 

utvecklingen av mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning avancerar 

med supersnabb fart sprids möjligheterna för distansvägledning. 

Mobilapplikationen iYOT erbjuder möjligheter för användare att komma I 

kontakt med vägledaren via mejl, sociala nätverk, snabbmeddelanden, 

videokonferenser för att lättare ha tillgång till resurser och information. Vår 

intention är att utveckla ett enkelt, användarvänligt hjälpmedel som kan 

göra distansvägledning populärt och brett använt och som en bra 

jämförelse med vägledningssessioner som sker öga-för-öga. 

Från synvinkeln från godkännandet/valideringen av icke-formell och 

informell kunskap så kan vi se en stor potential i att identifiera, bedöma 

och till och med certifiera sådan kunskap, färdigheter och kompetenser för 

individer via distans.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_portfolio
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 http://www.eportfolio.eu/ 

http://www.coe.int/en/web/portfolio (European Language 

portfolio - ELP) 

 http://europass.cedefop.europa.eu/ 

 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 

(Curriculum vitae) 

 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-

passport/language-passport (Language passport) 

 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-

passport/europass-mobility (Europass Mobility) 

 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-

passport/certificate-supplement (Certificate supplement) 

 http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-

passport/diploma-supplement (Diploma supplement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkännande genererar i fyra olika sorter av förmåner:: 

1. ekonomiska förmåner (genom att minska direkt och 

möjlighetskostnader som är associerade till formell inlärning, genom att 

korta ner tiden som krävs för att få kvalifikationer inom formell utbildning, 

genom att tillåta mänskliga kapitalet att produktivt utvecklas över 

ekonomin genom att ge människor tillgång till jobb som bättre passar deras 

riktiga färdigheter);  

5.2 Förmåner och fördelar med 
validering av icke-formell och 
informell kunskap 

http://www.eportfolio.eu/
http://www.coe.int/en/web/portfolio
http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
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2. utbildningsförmåner (hjälper till att styrka livslångt lärande genom att 

hjälpa människor att lära om sig själva och utveckla sina karriärer genom 

ramverket livslångt lärande); 

3. sociala förmåner (tillgodoser sätt att förbättra rättvisa och stärka 

tillgången på fortsatt utbildning och till arbetsmarknaden för missgynnade 

minoritetsgrupper, missnöjda ungdomar och äldre arbetare som inte hade 

många möjligheter för formell inlärning när de var yngre); 

4. psykologiska förmåner (tillgodoser en psykologisk boost åt individen 

genom att göra dem medvetna om deras möjligheter liksom att erbjuda 

dem extern validering av deras värde). * 

 

Godkännande kan också hjälpa till att förbättra rättvisa: 

 Det kan göra det lättare för avhoppare att återvända till formell 

inlärning genom att ge dem en andra chans;  

 Det kan vara attraktivt för medlemmar inom en missgynnad grupp 

såsom infödda personer och invandrare vars kompetenser kanske 

inte är lika lätt bevisade eller för de som av olika anledningar inte 

har haft möjlighet att erhålla kvalifikationer från det formella 

utbildningssystemet; 

 Det kan hjälpa till att återupprätta balansen för rättvisa mellan 

generationer eftersom en mycket liten skara av äldre arbetare 

hade tillgång till högre utbildning (och liknande kvalifikationer) än 

vad som är fallet idag. *  

 

 

5.3 Huvudutmaningar, problem 
och lösningar 

 

 

 

Dessa är några av de 
största utmaningar 
som godkännandet 
av icke-formell och 
informell kunskap 
måste möta:  

 

 

 Vi behöver bättre kommunikation om 

godkännande:  
 

  Genom att ha en tydlig kommunikation och information om båda 

förmånerna av godkännande och de medförda processerna.  

 Hjälpa till att nå de som är omedvetna om att de har erhållit 

kompetens genom icke-formella och informella inlärningskanaler 

eller vars resultat har ett potentiellt värde.  

 Att hjälpa till att bibehålla kommuniktionskostnad 

 Att hjälpa till att främja accepterandet av kvalifikationer som har 

nåtts på icke-traditionellt sätt.   
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 Godkännande processer är ofta marginella, små-

skaliga och inte så hållbara och därför: 
 

 Behöver vi hitta ett sätt att lyfta godkännandeprofilen, förenkla 

godkännande processen, ge dem mer validitet och hitta den rätta 

balansen mellan förmåner och kostnader. 

 

 Det kan också bli bättre integration av 

godkännande processen för policyn livslångt 

lärande:  
 

 Genom att uppmuntra inlärningsresultatets attityder över alla 

inlärningsmiljöer genom att förstärka och utvidga trenden som 

redan tydligt går mot större tonvikt av inlärningsresultat inom det 

formella utbildningssystemet; 

 Utbildningsinstitutioner inom vissa länder behöver kanske 

organisera om sina utbildningsprogram till mindre moduler av 

utbildningsenheter för att kunna dokumentera vad de som inte 

tagit examen har lärt sig; 

 Bättre integration av godkännandet av icke-formell och informell 

inlärning med existerande kvalifikationers ramverk kan förstärka 

dess plats som en del av en sammanhängande och omfattande 

strategi för livslångt lärande.     

 

 

 Tillvägagångssätt av godkännande och 

processer som kan förbättras: 
 

 Genom att förenkla och förstå tillvägagångsätten av 

godkännandet; 

 Genom att utvidga kedjan av kompetens som kan bli bedömd 

genom godkännande processer och för integrering av 

godkännande processer med redan existerande 

kvalifikationsnormer; 

 Med större sammanstrålning och även standardisering av 

procedurer för belöning av kvalifikationer om inlärningen har skett 

i en formell eller icke-formell/informell mijö.  

 

 Försäkran om sekretess och säkerhet  
I fallet med distansvägledning så måste vi möta några utmaningar med att 

försäkra sekretessen och säkerheten för att kunna behålla förtroende och 

tillit bland användarna. Särskilt inom fall där användarna skickar dokument 

till vägledarna för utvärdering. De behöver vara säkra på att dessa filer 

kommer till rätt address och rätt person. Eftersom vi måste hantera 

användarnas personliga information så är det huvudutmaningen som vi 

möter. Nuförtiden bör alla ha lämpligt skydd och den senaste versionen av 

säkerhetssystemet vid användandet av modern teknik för att undvika 

säkerhetsbrister.  
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5.4 Tekniska möjligheter för 
godkännande av icke-formell 
och informell kunskap 

 

Nuförtiden har mer eller mindre varenda en eller tillgång till olika moderna 

tekniker såsom mobiltelefoner, surfplattor eller datorer. Mer och mer 

människor söker efter information på internet, genom webbportaler där de 

kan hitta en mängd resurser eller tjänster.  

Så, frågan vi ställer här är hur godkännandet av icke-formell och informell 

kunskap kan fungera på distans med hjälp av iYOT-mobilapplikationen?  

 Det finns några människor som inte är fullt medvetna om sin 

egen aktie i det mänskliga kapitalet eller dess potentiella värde eller inte 

har någon aning om hur kunskapen de har fått via informell eller icke-

formelll miljö kan bli godkänd. Så först och främst måste vi se värdet av en 

sådan applikation för att ens kunna främja och introducera processen för 

godkännande av icke-formell och informell inlärning för användarna, göra 

dem bekanta med grundinformation och möjligheter.  

 

 För det andra måste de samspela med kamrater och 

yrkesmän genom olika kommunikationskanaler (forum, mejl, 

chatt/snabbmeddelanden, videokonferenser, etc.) och få omedelbar 

feedback på informationen som de har fått eller åtminstone så snart som 

möjligt. Användarna kommer att ha möjlighet att välja distansvägledare 

och använda den kommunikationsmetod som passer dem bäst. För dem 

som upplever svårigheter med att uttrycka sig muntligt och som uttrycker 

sig bättre i skrift så kan de kontakta vägledaren via mejl, meddelanden eller 

genom att skriva i forum. För dem som hellre pratar och har ögonkontakt 

så kan de ha videokonferenser eller Skype-möten. 

 

 Användbara länkar till andra hemsidor där användaren kan 

hitta ytterligare information om godkännandet av icke-formell eller 

informell kunskap (en lista på vägledare som arbetar inom området, 

bedömare och institutioner, beskrivna processer av godkännandet av icke-

formell och informell kunskap, hjälpmedel och metoder, kostnader etc.) 

 

 iYOT-applikationen, användarvänlig och tydlig, kommer att 

ge möjligheten för användare att ladda upp samlade dokument som de 

vill få bedömda eller utvärderade.  
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6. Slutsats 
 

6.1. Ett komplext och förändrande scenario 

Vägledningsaktiviteten inom vuxenutbildning har förstärkts under de 

senaste åren; formerna för vägledningsaktiviteter har blivit mer skiftande, 

var och en har sin egen specifika roll men alla har samma mål, att ge 

assistans och stöd åt vuxna i olika former, processer och innehåll av 

utbildning och inlärning. Speciellt viktigt är etiken och kvalitén I 

vägledarens arbete. Eftersom aktiviteten är komplex så är det viktigt att 

utveckla och producera ett avledande vägledningsarbete eller en 

vägledning som är baserad på hög expertis av utbildaren, hans/hennes 

yrkesmässighet och etiska arbeten och färdigheter för samarbete och 

nätverksarbete med andra enheter inom området för vuxenutbildning och 

inlärning.  

Behovet av vuxna i ålder 25-64 för deltagande i livslångt lärande ökar 

fortfarande; EU-målet är att nå och inkludera 15 % år 2020, under 2015 var 

det 10.7%, vilket visar hur viktig vägledning är och varför det är nödvändigt 

att utveckla olika sätt att närma sig vägledning för olika vuxna målgrupper 

samt att göra vägledning mer effektivt och för att den ska innehålla hög 

kvalité.  

 

 

 

 

6.2. iYOT-projektets bidrag till vägledning 

6.2.1. Ett omfattat närmande 

Som ett svar på på det nya komplexa vägledningsscenariot har iYOT-

projektet siktat på att öka sin kapacitet av vuxenutbildare och personal på 

vuxenutbildningsorganisationer genom att erbjuda olika kurser, praktiker, 

aktiviteter för livslångt lärande och vägledningstjänster för vuxna deltagare 

med snabb och effektiv tillgång till vägledning och information, och  

Samtidigt följa upp det ökande deltagandet av vuxna inom vägledning.  

 

Även om, å ena sidan, projektet ger vägledare eller personer med intresse 

av att utföra vägledningsaktiviteter, med uppdaterad och Europabaserad 

information om olika områden som är kopplade till yrkes- och 

studievägledning så kommer det att tillåta dem att leverera en 

distansvägledning av kvalité. Å andra sidan kan det också tillhandahålla de 

användare som får vägledning, med en individualiserad feedback som 

kommer att öka deras kapacitet att anta ny inlärning, rörlighet eller 

arbetsmöjligheter, motivera dem till ett aktivt deltagande i aktiviteter för 

livslångt lärande.  
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6.2.2. IYOT Software  

Därmed för att förbättra kvalitén av arbetet med väglednings handledning, 

vilket kommer att vara så nära de olika vuxna målgruppernas behov som 

möjligt, kommer vi att utveckla en ny teknik som effektivt hanterar och 

svarar mot vuxnas behov inom utbildning och vägledning, ett nytt 

programverktyg – iYOT Software – som tillåter projektets stödmottagare 

(både vägledare och användare som är intresserade av att få vägledning) 

att ha ett 24/7 rum för information och interaktion inom karriär och 

utbildningsområden.  

Genom detta intuitivt och användarvänliga program har potentialen av den 

snabbast växande mobiltekniken och förbättringen av uppkoppling gjort 

att användandet av mobilprylar för distansvägledning och tillgängligheten 

av dess olika tillägg, karaktärsdrag eller möjligheter kan därmed utnyttjas 

fullt ut.  

 

 

  

 

The project puts at the disposal of both sides or project 

beneficiaries - (potential) counsellors and users that 

want to receive counselling - an user friendly distance 

guidance counselling service to follow adults interest, 

skills, learning needs, personal and occupational 

developments according to available time of interested 

users (In Your Own Time), done through a web-based 

software system with an innovative mobile application 

(iYOT Software). 
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BILAGA 
Glossary; Source: ELGPN Glossary on website http://www.elgpn.eu/glossary  June 2016 

Term Definition 

Career The interaction of work roles and other life roles a person’s lifespan, including how they balance paid and unpaid work, and their involvement in learning and 
education. 

Career guidance A range of activities that enable  citizens of any age, and at any point in their lives, to identify their capacities, competences and interests; to make meaningful 
educational, training and occupational decisions; and to manage their individual life paths in learning, work and other settings in which these capacities and 
competences are learned and/or used. 

Counselling The interaction between a professional and an individual helping them to resolve a specific problem or issue. 

Employment 
counselling/guidance 

Counselling or guidance that addresses one or more of the following domains: career/ occupational decision-making, skills enhancement, job search and employment 
maintenance. Activities include assessment, development and implementation of an action plan, follow- up and evaluation. 

Educational 
counselling/guidance 

Helping an individual to reflect on personal educational issues and experiences and to make appropriate educational choices. 

Guidance Help for individuals to make choices about education, training and employment. 

Guidance counsellor A trained individual delivering guidance as defined above. Guidance counsellor assist people to explore, pursue and attain employment. 

Guidance service The range of services offered by a particular guidance provider. These might be services designed for different client groups or the different ways that guidance 
might be delivered (e.g. face-to-face, online, telephone, etc.) 

Lifelong guidance A range of activities that enables citizens of any age and at any point in their lives to identify their capacities, competences and interests, to make educational, 
training and occupational decisions and to manage their individual life paths in learning, work and other settings in which these capacities and competences are 
learned and/or used. 

Lifelong learning All learning activity undertaken throughout life, which results in improving knowledge, know-how, skills, competences and/or qualifications for personal, social 
and/or professional reasons. 

Validation of non-
formal and informal 
learning 

A process of confirmation by an authorized body that an individual has acquired learning outcomes against a relevant standard. It consists of four distinct phases: 
(1) identification – through dialogue – of particular experiences made by an individual; (2) documentation – to make visible the individual experiences; (3) a formal 
assessment of these experiences; and (4) recognition leading to a certification, e.g. a partial or full qualification. 

http://www.elgpn.eu/glossary
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