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Counselor education in the Northern countries – an overview
Land

Utbildningens
längd

Danmark

Grundlægggende/fælles Videreg udd + erfaring
½ år over 1 år på 6
CVUer
Master i Vejledning
Videreg udd + erfaring
1 år over 2 år
på DPU

Pæd/soc/vejledning: se
www.uvm.dk/vejledningsreformen

Rådgiverutdanning:
Vanlig med ½ år x 2.
Tas som deltidsstudie.
Master på NTNU
Universitetet i
Trondheim. Disse tar
ofte jobb i
næringslivet.
3 år

Grunnutdanning for
skolerådgivere med ansvar for
yrkes- og utdanningsveiledning og
sosialpedagogiske oppgaver.
Temaer:
Veiledningsmetoder
Sosiale og emosjonelle vansker
yrkes- og utdanningsveiledning
50 veckor samhällsvetenskap
50 veckor beteendevetenskap
20 veckor praktik
(Regeringen har fastställt
nationella mål för utbildningen)
Grundutbildning till arbetsförmedlare och därefter
påbyggnadsutbildning i vägledning

Norge
-skolen

Sverige
- skolan

Sverige
-arbetsförmedlingens
internutbildning

Behörighet

Minium 4 årlig lærerutdanning

Grundläggande behörighet
till högskolestudier +
samhällskunskap A från
gymnasiet + 1 års
arbetslivserfarenhet

Utbildningens innehåll och mål

Vilka skolformer
förbereder utbildningen
för?
Al dansk vejledning

Ledelse, udvikling i
Forskning i vejledning,
vejledning
vejledningsteorier, mv se
http://www.dpu.dk/site.asp?p=5028
Ungdomsskole og
videregående opplæring

Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
mm
Arbetsförmedlare med
uppdrag att utföra tjänsten
vägledning
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Land
Færøerne

Island

Utbildningens
längd
Uddannelsen har hidtil
været organiseret som
5 moduler af ca. 35
timers varighed hvert.
Der arbejdes for
øjeblikket med at lave
en fælles
vejlederuddannelse for
alle nye vejledere på
Færøerne, lige meget
hvor i systemet de skal
fungere. Uddanelsen
bliver af længere
varighed i forhold til
den nuværende.
Start ’04: 2 års master i
uddannelses- og
erhverfs vejledning på
Islands Universitet
(HÍ), 60 kredits (120
Ects), deraf 15 kredits
(60 Ects) afgangs
projekt (forskning).
1 års diploma i
uddannelses
vejledning, 30 kredits
(60 Ects).

Behörighet

Utbildningens innehåll och mål

De, der optages i
uddannelsen, skal have de
fornødne kvalifikationer
for at undervise på de
uddannelser, hvor
vedkommende skal
fungere som vejleder

Indholdet af de 5 moduler er som
følger:
1. Rammer for vejledningen
2. Vejlederens rolle i
vejledningen
3. Eleven og mennesket
4. Erhvervslivet og vejledning
5. Vejledning om uddannelser
uden for Færøerne, samt
udarbejdelse af
uddannelsesplan for
eleverne

- B.A. udannelse:
pædagogik, psykologi,
sociologi.
- B.Ed. uddannelse
(folkeskolelærer).
- B.A. i andre fager + 1 års
lærer uddannelse.
- B.A. teologi.
- B.S. ergoterapi.

- Vejlednings teorier
- Vejlednings metoder
- uddannelses- og erhverfs
vejledning
- personal vejledning
- forskninger i vejledning
- 225 stunde praktik

Vilka skolformer
förbereder utb. för?
Grundlæggelse fælles for
vejledere i folkeskolen og i
ungdoms- og
ehvervsuddannelserne.

Al islandsk uddannelsesog erhverfs vejledning:
- folkeskole
- gymnasium
- erhverfsskole
- universitet
- voksne uddannelse/
vejledning
- arbejdsformidlinger
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