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1. Introduktion
Denna handbok har tagits fram utifrån resultaten om ”academic tutoring” i Leonardo da Vinci
projektet PROCERTU, som har finansierats med stöd av Europeiska kommissionen. Denna
publikation speglar författarens åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för aktiviteter som
använder denna information.
Projektet utvecklades av europeiska partner som hade erfarenheter eller expertis i frågor om alternativ
skol-/företagsförlagd utbildning, ”academic tutoring”, professionalisering och certifiering av
kompetens.
Nedan följer de organisationer som ingått i konsortiet:
ISTP Saint Etienne (Frankrike)
E.N.T.E.R. (Österrike)
AFAQ AFNOR Certification (Frankrike)
ENSTIMA (Frankrike)
DAA (Tyskland)
FUTURUM (Polen)
HIGHER VOCATIONAL STATE SCHOOL (Polen)
FASENET (Spanien)
IKERTIA (Spanien)
UNIVERSITY OF GOTHENBURG (Sverige)
och en tyst partner EUROQUAL (Schweiz)
Handboken bygger på, dels på god praktik som rapporterats från sex länder, dels på uppgifter från
”academic tutors” för att ge ramar för god ”academic tutoring”. Här beskrivs en akademisk tutors
arbetsprofil och specificerade färdigheter som krävs för uppdraget. Slutligen introduceras utbildningsoch certifieringsmöjligheter för akademiska tutors.
Det främsta syftet med handboken är att sprida goda exempel på ”academic tutoring” i den
akademiska världen, främst bland yrkeshandledare. Vi hoppas även att handboken ska vara värdefull
för studenter och chefer/ledare. Vi skulle gärna se att handboken används av alla som är involverade i
handledningsprocesser för att uppnå bästa kvalitet på ”academic tutoring”. På så sätt kommer det att
innebära början på processen, snarare än slutet.
Handboken går att hämta och ladda ned från PROCERTU webbsida – www.procertu.eu.
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2. Begreppet ”academic tutor”
Vid den översiktliga genomgången stötte vi på olika praktik avseende akademisk handledning. Vi
upptäckte, att även om denna finns och fungerar i samtliga observerade länder, så har varje land sin
egen definition avseende akademisk yrkeshandledning och olika angreppsätt vad gäller akademiskt
mentorskap.

Österrike
→ den huvudsakliga kontaktpersonen under en students praktik
Den ”academic tutor” är den huvudsakliga kontaktpersonen under praktikperioder i externa
organisationer. Han/hon är kontaktperson i händelse av problem vad gäller kunskap, organisation,
administration och färdigheter. Han/hon är ansvarig för utvärdering och examination av
projektarbeten, praktik och dokumentation (t.ex. rapporter). Han/hon utgör students stöd och ger
motivation vad gäller kunskapsuppbyggnad och yrkesorientering.

France
→ den huvudsakliga kontaktpersonen under en students praktik
Den ”academic tutor” är den främsta kontaktpersonen från skolans sida under den studerandes praktik
vid ett företag/ en extern organisation (lärlingsutbildning, praktik), men även under den akademiska
studieperioden. Tutorn agerar även kurator. Han/hon hjälper till i det integrativa arbetet med att bygga
studenternas kunskaper och färdigheter mellan kurser och yrkesrelaterade aktiviteter under praktik/
lärlingsperioden. Han/hon bedömer också kompetensen hos de studerande i mötet med handledare
från företaget. Vissa akademiska tutors kan rekryteras från företag för att klara av att diskutera på
lämplig nivå med handledare inom företagen. ”Tutoring” är ett centralt område för alla typer av
organisationer vad gäller studier av lärarroll och pedagogiska metoder som han/hon kan förlita sig till
i syfte att stödja studerande att lära sig ett yrke.

Tyskland
→ en av parterna vid studier (DAA) och av alla e-lärandeprogram eller en person med egen
status och särskild kompetens (University of Hamburg)
Det finns ingen generell metod för akademisk vägledning/handledning. Vid vissa universitet utgör
”tutors” en aktiv aktör i studierna (t.ex. Akademin för vuxnas distansstudier). ”Tutorn” är också
närvarande i alla distansutbildningsprogram som inte kan fungera utan en sådan. En sådan ”tutor”
måste ha hög kompetens inom sitt område och ha en säker insikt i tidsproblem eller andra problem
som de studerande kan råka in i samt ha förmåga att ge beröm och stöd. Heidelberger modellen
erkänner vikten av nya personliga kompetenser och betonar kvalitetssäkring för både de studerande
och universitetspersonalen och erbjuder dem en studieplan med ett integrerat program för tutors.
Detta ska jämföras med “European E-Tutor” som är ett Leonardo da Vinci projekt. Hamburgs
universitet är ett exempel på högskola som ger lärarna egen status och definierar den nödvändiga
kvalifikationerna.
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Polen
→ en fast anställd
Den ”academic tutor” är en fast anställd person med ett visst antal timmar för att utföra sina
arbetsuppgifter. Han/hon är en person med masterexamen inom området yrkesvägledning eller en
person med masterexamen skild från yrkesvägledningsområdet, men då med forskarstudier inom
yrkeshandlednings- eller personalutvecklingsområdet och med genomförda kurser inom
yrkesvägledning. Arbetstiden för en tutor är 20 timmar per vecka. Han/hon arbetar med en
kontaktdatabas för praktikföretag och följer studentens professionella utveckling. Hans/hennes roll är
ibland avgränsad till handledning vid universitetet. Han/hon förväntas att arbeta självständig, baserat
på riktlinjer, lagar och instruktioner, utfärdade av utbildningsdepartementet.

Spanien
→ en medverkande i lärarlaget eller en lärare ”on-line” på e-kurser
Det finns två nivåer av ”tutoring” i Spanien: traditionell handledning och integrerad ”tutoring”. En
”tutor” är en medverkande i lärarlaget och vars uppdrag inte bara är att lösa problem relaterade till det
akademiska innehållet eller metoder, utan också en stöd i vägledningsprocessen för studenterna att nå
kompetens och professionella färdigheter. Han/hon ska vara närvarande under den studerandes hela
läroperiod. Kostnaderna för detta extra arbete uppmärksammas inte. Begreppet ”acacemic tutor”
används också för att definiera lärare ”online” under utbildning via Internet.

Sverige
→ en universitetslärare/forskare
Den ”academic tutor” är en anställd vid ett universitet, och som där arbetar som lärare/forskare.
Han/hon har ansvar för ett antal studenter och utgör en länk mellan universitetet och arbetslivet.
Hans/hennes uppgift är att stödja studenterna till reflektion över det arbete som de utför under
praktikplaceringen, t.ex. att sätta sig in i teoretisk kunskap om professionen och hur teori och praktik
hänger samman. ”Academic tutors” är ansvariga universitetslärare i undervisning om teorier för
lärande och kommunikation under universitetsstudierna.
Summering
Efter att ha diskutera skillnader och likheter vad gäller begreppet ”academic tutor” i partnerskapet
mellan sex länder, beslutade sig PROCERTU konsortiet för en definition enligt följande: “En person
som är lärare och/eller forskar anställd vid universitetet eller annan akademisk organisation och med
ansvar för ett antal studenter/praktikanter under den period som studenten är engagerad som
praktikant/lärling vid ett företag/ sjukhus/ yrkesskola.
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3. Principer för “academic tutoring”
Synliggörandet av arbetet som “academic turor” ställde krav på en grundlig analys av de rapporterade
erfarenheterna från olika länder, liksom användning av tillförlitliga informationskällor bl.a. litteratur,
erfarenheter från liknande projekt samt intervjuer med professionella utbildare. Analysen visade att
det förelåg skillnader beroende på nationella och/eller organisatoriska förhållanden. Trots dessa
skillnader var det möjligt att i projektet avgränsa och besluta om vad som konstituerar arbetsprofilen
för en ”academic tutor”.
Det främsta målet för en praktikplats, eller en praktikplacering, är att konfrontera den lärande med en
miljö och uppgifter specifika för det yrke som den studerande ska förbereda sig för. Situationerna
som han/hon möter leder till att teoretisk kunskap överförs till praktikfältet och artikuleras med
”know-how”, attityder och särskilda beteenden.
För att göra praktiken till en plats och en tidsperiod av betydelse för lärande, så är det viktigt att den
lärande uppmuntras till viss distansering och reflektion. Gjorda erfarenheter ska analyseras och ses
som en del av lärandeprocessen. Den lärande ska kunna referera till och använda teoretisk kunskap,
samt uppmärksamma gränser och särskilda betingelser när dessa appliceras i praktiska sammanhang.
Denna kontextualiseringsprocess förstärks av och är beroende av närvaron av en ”tredje part” för att
stödja studentens mediering av erfarenheter och reflektion. ”Tutorn” ska självklart ta på sig denna
roll. Framskrivandet av denna funktion/roll som grund för ”tutorns” arbete är ett av de viktigaste
resultaten från PROCERTU projektet och innebär att en ordentlig utbildning och färdighetsträning är
nödvändig för ”tutors”.
”Tutorns” uppgifter
En viktig kompetens vid ”tutoring” är den rådgivande funktionen. Denna kompetens är ovärderlig
komponent i varje ”tutoring” funktion.
”Tutorn” antar olika funktioner som är orienterade mot simultant stöd/uppnående/åtföljande av:
- den lärande/praktikantens socialisation
- reflektion och överförande av kunskap
- den lärandes/praktikantens kvalificering
Balansen mellan dessa funktioner kan variera mellan länder, juridistiktioner, organisationer, lokala
eller individuella fall. Balansen förändras naturligt över tid för den individuella
studenten/praktikanten under praktikperioden.
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Följande figur visar resultat från PROCERTU projektets undersökning av profilen för en “academic
tutor”:
Figur 1: Funktionsrealterade aktiviteter och förväntade resultat




De lärandes/praktikantens socialisation

Reflektion och överföring av kunskap
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Den lärandes/praktikantens kvalifikationer

Figur 2: Viktig kunskap för handledare (specifikt ”academic tutor”)
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Figur 3: Aktivitetsrelaterade färdigheter
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Självkännedom; att identifera egna starka sidor

Att behålla privata styrkor, inklusive egen hälsa och förmågan att
vidmakthålla egen anställningsbarhet; att behålla egen balans,
såväl fysiskt som mentalt
Att känna sig effektiv; att vara trygg; att visa beslutsförmåga och
förmåga att agera inom ramarna för positionen
Att ha manuella färdigheter (specificerade i anslutning till “
givna arbetsinstruktioner” om nödvändigt)
Att ha kreativ kapacitet (specificerade i anslutning till “ givna
arbetsinstruktioner” om nödvändigt)
Att visa analytisk kapacitet
Att visa förmåga till syntes
Att ta hänsyn till personliga intressen
Att ta tag i frågor och låta bli det om det visar sig nödvändigt
Målinriktade
Att utföra arbete som överensstämmer med “ givna
åtaganden
arbetsinstruktioner” med beslutsamhet, energi och uthållighet
Att arbeta på ett självständigt sätt
Att hantera och kontrollera arbetsschema; att respektera ett givet
schema och uppställda tidsfrister
Ansvarstagande Att agera beslutsamt och självmotiverad; att anta de skyldigheter
beteende
som följer med funktionen
Att visa uthållighet inom ramarna för din funktion
Att själv göra det som du förväntar dig av andra människor; att
uppvisa personlig disciplin och visa respekt
Att motstå påfrestningar och kunna hantera stress
Att acceptera en etisk kod och respektera den; att respektera etik;
att vara rättvis och ärlig
Transformation Att visa nyfikenhet, skarpsinne och initiativ för att underlätta
och
uppnåendet av institutionella mål
innovation för
att upprätthålla
anställbarhet
Att vara innovativ; att visa kreativitet i enlighet med dina “givna
arbetsinstruktioner”
Att vara öppen till sinnet och flexibel
Att ha önskan att förbättra och vara redo för utveckling
Att ha förmåga att lyssna; att ta hänsyn till andras synpunkter
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Kundorienterad
Förmåga att
samarbeta och
arbeta i grupp
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Att ha god känsla för kundservice (extern eller intern); att
erbjuda produkter och services till kunder på ett sätt som bäst
möter deras verkliga behov; att etablera professionella relationer;
att göra kunduppföljningar
Att använda angreppssätt och undervisningsätt anpassade till
relationer med kollegor och samarbetspartners. Att både assistera
dem vid behov och utgöra en temporär ersättare om så erfordras
Att stå upp för egna ståndpunkter och ideal samt att integrera
andras; att visa övertygelse och entusiasm
Att förhandla fram vägvinnande lösningar för de olika
intressenterna
Att anpassa sig till omgivningen
Att visa förmåga att integrera andra kulturyttringar i eget
beteende och planerade aktiviteter
Att utveckla och föra vidare partners nätverk

11/20

© 2009 | PROCERTU | LLP-LdV-TOI-2007-FR-059

PROCERTU WP9 Handbok för god praktik
FUTURUM

September 2009

4. Hur blir man en akademisk tutor?
Ett av målen för PROCERTU konsortiet vara att förstå mekanismerna bakom hur lärare kan agera
som ”academic tutors”. Genom att utforska de sex PROCERTU partnerna kunde vid sammanställa
praxis i fråga om akademisk vägledning
I de flesta fall utförs ”academic tutoring” av universitetslärare, föreläsare eller forskar, utan att man
fått någon utbildning eller träning för detta arbete. De får vanligen arbeta utifrån egna idéer. När en
universitetslärare involveras i rådgivning, antingen genom policy vid universitetet eller på
hans/hennes eget initiativ, är han/hon tvungen att använda undervisningsfärdigheter för att överföra
”know how” till den lärande. Från och med den stunden, inleds en process då han/hon förändras till
att bli en ”academic tutor”.
Några praktikfall som visar vägar för ”academic tutors”:
Österrike
I princip finns det inga krav eller någon särskild utbildning för att bli ”tutor”. Det är universitetslärare
eller assistenter som arbetar som ”tutors” utöver sitt vanliga arbete. De har erfarenhet av att arbeta
med studenter och i bästa fall också inom det yrkesinriktade området. Det finns ingen etablerad metod
för handledning, utan ”academic turors” måste forma sitt eget arbete. Vanligtvis sker handledning i
möten med enskilda studerande eller grupper av studenter. Det kan vara i form av praktikseminarier,
direkt utbyte med studenter under praktik eller individuella möten. Utöver rådgivning och rollen som
kontaktperson, kan ”tutorn” förbereda den studerande inför erfarenhetsrapportering, vilket är sättet att
utvärdera praktikperioden. Slutligen, så uppmuntrar och stödjer ”tutorn” studentens reflektion om
aktiviteter och gjorda erfarenheter under praktikplaceringen. Denna process inkluderar olika nivåer:
9 Personlig nivå – att stärka självförtroende och att synliggöra den egna kompetensen samt att
uppmuntra studenten att söka efter individuella vägval
9 Karriärnivå – att stärka förståelsen av organisationsstrukturer och mekanismer
9 Kvalificeringsnivå – att reflektera och analysera möjligheterna till att erhålla kunskap,
färdigheter och arbetstekniker
Tyskland
Utbildning eller standards för ”tutors” kvalificering används inte, med några få undantag (t.ex.
Heidelberger modellen, Bologna Center). ”Tutorn” som kallas ”arbetsbaserad” finns i all
distansutbildningsprogram. Det finns universitet som ger ”tutorn” egen status och åtminstone
definierar de nödvändiga kvalifikationerna (t.ex. Hamburgs universitet, inom utbildningsområdet
psykologi). Heidelberger modellen påvisar ny förståelse avseende kompetens inom vetenskap och
forskning, och lägger särskild vikt vid kvalitetsarbete både för doktorander och för universitetslärare.
Dessa båda grupper erbjuds moduler och en läroplan, vilket utgörs av en studieplan med ett integrerat
program för ”tutors”. Detta program fokuserar på studenter på avancerad nivå eller forskarstuderande
och består av flera moduler. Det ger dem undervisning i det aktuella området samt färdighetsträning
av nyckel kompetenser.
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Behovet av att utbilda kompetenta online lärare för att uppnå goda lärprocesser uppmärksammas av
institutet för forskning om media och kompetenser, som beskriver 10 trender inom yrkesinriktat elärande.
”Tutorn” kan också fungera som en aktiv del av undervisningen, så som är fallet vid Tubingens
universitet inom utbildningsområdet urologi. ”Tutorn” arbetar där i huvudsak som lärare, med små
studentgrupper under vissa perioder, t.ex. under den kliniska studiedelen.
I några utbildningsprogram, som ”modulära system för lärande” som ges av Akademin för vuxnas
distansutbildning, ska ”tutorn” täcka fler än ett studieområde. Alla som medverkar har
kompletterande arbeten eller mycket lång erfarenhet. Behovet av specifik och bred kompetens är
tydlig.
Enligt resultat från projektet ”Krav på tele-handledare i yrkesutbildning” för vilket BIBB (det
nationella institutet för yrkesutbildning) ansvarade, måste ”tutorn” - utöver att ge studenten personligt
stöd och motivation - även ha grundläggande kunskap inom det egna ämnesområdet när man stödjer
lärandeprocessen. De måste ha uppdaterade kunskaper i pedagogik och didaktik samt visa mycket
god IT kompetens
Frankrike
I franska akademiska sammanhang kan nya intressanta metoder observeras vad gäller ”tutoring”, t.ex
individualiserade utbildningsgångar och förstärkt professionalisering. Tyvärr stöds dessa inte alltid
med tillräckliga resurser och uppdragen som mentor anses inte attraktiva. Vissa organisationer har
beslutat att öppna för alternativ utbildning och betala per nedlagd arbetstimma. Vidare finns det
mycket kompetenta utbildningscentra som arbetar med ”tutoring”-metoder, som organiserar möten
och utför forskning inom detta område. En annan god väg är att rekrytera personal från företag och
göra dem till ”academic tutors” och mentorer. ”Tutorn” följer praktikanten eller lärlingen i s.k.
sandwich kurser och hjälper deltagare att bygga färdigheter mellan kurserna och praktikinslag i
företagen. Därför ska ”academic tutors” inse betydelsen av rådgivning, och vilka syften, möjligheter,
men också begränsningar som föreligger. De bör också arbeta direkt med handledare inom företag
och inom ramen för bolagets strategi. I det fallet kan syftet vara att hjälpa praktikanten att förstå
yrkessammanhanget och att pröva dem i dialog med företagshandledaren. När det gäller utbildning,
t.ex. vid ISTP, kan mentorer utbildas tack vare ett slags gille från en annan organisation som ansvarar
för lärlingsavtal och som kallas ”CFA”.”Tutors” kan också få utbildning i företag tillsammans med
andra lärare som arbetar vid ISTP under flera år. Några organisationer arrangerar möten mellan
partners i syfte att ge deras ”tutors” möjlighet att utbyta goda erfarenheter inom området och ta fram
specifika dokument på detta tema.
Polen
Det finns inte någon specifik utbildning för ”academic tutors”. De rekryteras vanligen från den
akademiska personalen. En ”tutor” måste ha psykologiska kvalifikationer, så som:
9 kommunikationsförmåga
9 respekt för den studerandes självständighet
9 förtroendeskapande; diskretion, empati
9 samarbetsförmåga
9 kännedom om egna begränsningar
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Han/hon kan inte förvänta sig ett färdigt recept för att göra uppgifterna, utan förväntas istället visa ett
självständigt förhållningssätt. Vid universitet hör ”tutoring” vanligen till uppgifterna vid akademiska
karriärcentra. Det finns universitet, där praktisk träning är obligatorisk (så är fallet i medicinsk,
teknisk eller pedagogisk utbildning) och andra där det inte är så. Även om studenterna inte åläggs att
genomföra den typen av utbildningsinslag, så är de intresserade att göra det, eftersom de är medvetna
om att deras möjligheter på arbetsmarknaden ökar på detta sätt.
Frågan om ”tutoring” beskrivs på följande sätt:
1. Funktion som ”tutor”
Undersökning och diagnos
Support
Information
Uppföljning och utvärdering
2. Målbild (mätbar, beskriven i en sammanhållen och detaljerad bild, tidsbestämd, nåbar och
begriplig för båda parter i handledningsprocessen):
9 förberedelse av studenten inför goda professionsval, formerande av en individuell karriärväg
9 förberedelser av studenten att klara svåra situationer, så som arbetslöshet, hälsoproblem,
anpassning till nya arbetsvillkor och krav på mobilitet, förberedelser inför arbetstagarrollen,
sötd till lärare avseende ämnets koppling till studentens framtida profession, stöd till
aktiviteter som universitet infört i syfte att optimera studentens utbildning och professionella
utveckling.
Spanien
En ”tutor” är en del av lärarlaget och behöver inte vara förbereds för de arbetsuppgifter som han/hon
kommer att utveckla. I grund och botten behöver han/hon stödja studenten under hela
utbildningsprocessen. Traditionellt sett, förväntas en ”tutor” i huvudsak vara en överförare av
kunskap och ett stöd vad gäller det akademiska innehållet. I det europeiska perspektivet är en ”tutor”
en person som har ansvar för rådgivning inför studentens framtid, principiellt i termer av akademi,
men också professionellt och personligt. Följaktligen söker universiteten nu efter människor med mer
professionell erfarenhet och med förmåga att använda främmande språk, att arbeta med ICT och nya
teknologier och som är inställda på att resa för utbyte. För att kunna svara upp mot både studenters
och ledningens förväntningar, ska en ”tutor” han några grundläggande förmågor, att veta hur man
lyssnar (och inte lyssnar) att vara trygg i sig själv, ansvarstagande för egna synsätt, kunna ta beslut,
och kunna relatera till andra kollegor, vara väl förberedd på förändringar, vara självständig, kunna ta
initiativ och veta hur man arbetar tillsammans. Med avseende på uppgifter finns även förväntningar
på etablering av företagskontakter. Hans/hennes arbete går ut på att välja företag där studenterna
kommer att omsätta utbildningsmoduler, samarbeta med person som har ansvar för företaget,
presentationer och avtalsskrivande med företag, att presentera studenten för företaget och för att
leverera alla dokument, att återkommande besöka den person som ansvarar för studenten vid
företaget, så att de kan utbyta åsikter och följa upp utvecklingen som ska hänga samman med
utbildningen, att utvärdera denna modul så att den utgör en del av det generella studieprogrammet och
för att tydliggöra detaljer och statistik i syfte att samla information om god praktik.
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Sverige
Generellt sett, finns ingen unik utbildning för ”academic tutors”. Vanligtvis har de minst
masterexamen inom det yrke som de arbetar inom. Några har också erfarenhet av arbete i företag.
Andra kan ha examen kopplad till lärarutbildning, psykologi, socialpsykologi eller personal- och
organisationsutveckling. I sjuksköterskeutbildning, har ”tutors” förutom sjuksköterskeexamen en
särskild utbildning för handledning. Trots att det inte finns någon certifiering av ”academic tutors,
synes några förutsättningar vara självklara. De kan sammanställas enligt följande:
1. Kunskap och förståelse
En ”tutor” ska kunna beskriva:
9 teoretiska perspektiv på lärande och kunskaper relaterade till yrkesutveckling
9 professionell ”tutoring” i enlighet med pedagogiska modeller och teorier
2. Färdighet och förmåga
En ”tutor” ska klara av att:
9 analysera och reflektera över egna handlingar som ”tutor” i en lärandeprocess mellan student
och kollegor
9 visa kunskap om och insikt i vikten av kommunikation och dialog i lärande processer
9 muntligen och skriftligen kunna beskriva pedagogiska strategier/strukturer och/eller
angreppssätt som utgångspunkt för studentens ”tutoring” i den praktiska delen av programmet
9 söka information och använda evidensbaserad kunskap som grund för ”tutoring”
9 förstå dynamiken och processerna i ”tutoring”-sammanhanget både individuellt och i grupp
9 reflektera över och planera ”tutoring”-processen satt i relation till yrkesområdet
9 kommunicera och omsätta kunskaper om emotionella processer i lärandet och värdet av
pedagogik i den ”academic tutoring”-processen.
3. Inställning och värdering
En ”tutor” ska:
9 reflektera över olika perspektiv på kunskap och lärande i professionell utveckling,
reflektera över betydelsen av professionella attityder och värderingar bland studenter oh
kollegor
9 reflektera över rollen som ”tutor”

Det kan också vara värt att nämna att det också finns andra källor som uppmärksammar ”tutoring”,
t.ex. Leonardo da Vinci projektet “European E-Tutor” som erbjuder ett modulorienterat program för
kvalificering av E-/Tele-Tutor.
Andra källor är en pressmeddelande om ”tutorn” som en grundpelare i mastersprogram som Open
University erbjuder, det största brittiska distansutbildnings universitetet. En av dem hävdar att man
som ”tutor” måste vara mycket kompetent i ämnesområdet, men också besitta personlig kompetens,
t.ex. insikt om tidsrelaterade hinder eller andra problem som studenterna möter samt förmågan att
berömma och stödja.
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Sammanfattning
När vi summerar, kan vi konstatera att det för närvarande, i de flesta fall inte finns några särskilda
krav för att vara ”academic tutor” och att det endast finns några få erbjudanden om att utbilda sig till
detta uppdrag. Emellertid, när vi uppmärksammar uppdragets karaktär, så behöver en ”academic
tutor” utveckla en mängd förmågor
9 pedagogiska, sociala och kommunikativa färdigheter, t.ex. att kunna informera, att kunna
lyssna till studenter, att ha en öppen attityd, att kunna hantera och leda diskussioner, att stödja
studenter, att kunna synliggöra studentens utveckling och att hjälpa denna stärka sina
kompetenser
9 administrativa färdigheter och förmåga att effektivt hantera en mängd studenter och en mängd
dokumentation (överenskommelser, önskemål och praktikplatser, logg- och betygsböcker etc.)
9 professionella färdigheter, t.ex. hög professionalisering inom det avgränsade området,
omfattande yrkeserfarenhet, specialiserad kunskap, yrkeserfarenhet som matchar kursplanen
inom ett givet utbildningsområde
Bortsett från de väsentliga färdigheterna behöver ”tutorn” lämpliga metoder och verktyg. Utifrån
kännedom om graden av erfarenhet går det att bestämma de viktigaste pedagogiska metoderna. Ett av
alternativen ”sticker ut” som det populäraste. ”Deltagares möte i grupp för erfarenhetsutbyte” är ett av
de tre topp placerade metoderna på listan som fokuserar upplevelse och arbetsplatsrelaterade frågor. I
slutet av ”popularitetslistan” finner vi bland andra ”datorbaserad utbildnng”, ”individuell utbildning”
och ”färdighetsträning”. Kommentarer från de svarande pekar ut några extra viktiga pedagogiska
metoder, t.ex. yrkeskonferenser, möten, fallstudier, instruktioner, portföljmetodik och
seminarieverksamhet.
Vi fann verktyg som kan kopplas till pedagogik och didaktik så som ”f2f”-kurser, hantering av
studentdiskussioner och arbetsgrupper samt individuella intervjuer med studenter. Vi kan också
nämna ytterligare verktyg (mer traditionella sådana) såsom retorik och litteraturstudier. Vissa verktyg
kan ses kopplade till pedagogiska tekniker, såsom Internet, lärplattformar, IKT och öppen
kommunikationsmetodik. Så här svarade en respondent: ”Tutors måste göra så att den studerande
använder specifika verktyg som syftar till att strukturera deras förhållningssätt. Det finns tre verktyg:
’Frågemetoden’ som är en följd av frågor som hjälper studenten att göra en helhetsinriktad
problemanalys, identifiera mål, bestämma prioriteringar etc; ’Handlingsplan’ som inkluderar träning i
förvärvandet av kompetens; Beslutsblankett’ som styr studenten för en given handling att analysera
före, välja optimal lösning, pröva och bedöma resultaten, pröva och bedöma den kompetens som
vunnits genom handlingen.” Slutligen ska några dokumentationsverktyg nämnas:
återkopplingsdokument, utvärderingsinstrument, checklistor, reflektionsböcker, portföljmetod och
handledarens rapportering.
Allt som allt, förväntningarna som kopplas till en ”academic tutors” arbete ställer krav som han/hon
måste leva upp till, även om de inte framställts på ett formellt plan.
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5. Självbedömning
Självbedömning av den egna kompetensen är ett grundläggande element för att diagnostisera eller att
utvärdera effektivitet av det egna utförandet. Det sker vanligen naturligt av ”tutorn” själv. Det finns
dock en risk att en sådan bedömning inte kommer att vara tillräcklig för att inse svagheter och brister.
Däremot är ett självbedömningstest ett användbart verktyg för att se i vilken utsträckning en person
svarar upp mot normerna. En sådan självbedömning är ett centralt beslutsstöd vid val av lärstrategier.
Förmågan till självbedömning är av särskilt stor betydelse i anslutning till e-utbildning, där utbildaren
inte styr den lärande så strikt, utan där den lärande själv kan lägga upp sina studier. Därför föreslår
PROCERTU att man testar sig före det att utbildningen börjar och hoppas att en sådan
självbedömning kan bli till nytta för nuvarande och framtida ”academic tutors”.
FÖRMÅGOR

FÄRDIGHETER

Integrera praktikanten med
företaget och
institutionen
Förklara ordentligt
Välkomna och visa vägen
Underlätta relationen
mellan praktikanten,
lärarlaget och
Den lärande/ företagshandledaren
praktikantens Definiera sättet att handleda
socialisering under utbildningen som helhet
Identifiera partner företag
Som representera ett intressant
Handlingsområde för praktikanter
Analysera profilerna och
praktikantens behov
Underlätta integrationen
för praktikanten i företaget
efter hans/hennes examen
Skapa ett professionsprojekt
Vägled/styr
Harmonisera bedömningsmetoder och praktik med
övriga ”academic tutors”
Definiera sätt att utvärdera
Den lärande/ praktikplaceringen
praktikantens på basis av färdigheter
kvalifikation i förhållande till det kommande
arbetet.
Utvärdera tillägnandet av
utbildningsmålen och andra
målsättningar
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KUNSKAPER

Förvärvad

Ej
förvärvad

Gruppdynamik
Verbal / icke
verbal
kommunikation
Interpersonell
kommunikation
Tidshållning
Problemlösning

Aktivt lyssnande
Kreativitet
Självbedömnings
metodik
Projektledningstekniker
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Överföring
och flytt av
kunskap

Överföra kunskap
Förklara tydligt
Följ undervisning och stöd, teknisk,
disciplinärt eller metodologiskt
Var en följeslagare till praktikanten
under alla omständigheter
Delta aktivt i när de lärande
definierar vägar genom kursen
Ge praktikanten råd till
ansvarstagande och självständighet

September 2009

Tidshållning
Bedömningsverktyg
/instrument/
rapportering
Yrkesdokumentation
Kommunikationshjälpmedel
Problemlösningsmetodik

Rådgivning

Sporra praktikanten att
kommunicera, argumentera,
rapportera och utbyte av förvärvade
erfarenheter och eventuella problem
Var självständig
Var rättvis och öppen till sinnet
Ha förmåga till att:
- lyssna,
- dialog,
- trygghet,
- respekt,
- tillit,
- pådrivare …

Var på “state
of the art”
kunskapsnivån
inom
praktikantens
område
Verbal / icke
verbal
kommunikation
Interpersonell
kommunikation
Tidshållning
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6. Summering och slutsatser
Å ena sidan förväntas den ”academic turtor” kunna svara upp mot de mest framgångsrika studenterna.
Å andra sidan, sedd som en rådgivare/expert, ska denne även kunna stödja lärandeprocesser på två
nivåer samtidigt: att nå målen som studenten förväntar sig men också att stödja utvecklingen av meta
kognitiva aspekter, dvs i anslutning till målangivelser och förmågor. Det är en mycket ambitiös
uppgift som kräver noggranna förberedelser. Det råder inget tvivel om att ansvariga för undervisning
ska utveckla färdigheter, kunskap och förbättra sin kompetens. Dessutom bör det finnas normer som
gör det möjligt att bedöma kvaliteten på ”tutoring”, t.ex. ett allmänt och vedertaget system för
certifiering. Färdighetscertifieringen bör erkännas och inverka på ”tutorns” professionella status.
Såvitt vi har kunna undersöka förhållningssätten till ”academic tutoring” i sex europeiska länder, kan
vi konstatera att det inte finns – med några få undantag – några särskilda kurser/ utbildningar för dem
som utöver ”academic tutoring”. I detta skede kunde vi heller inte se att det existerade någon
certifiering. Dock visare resultatet av vår genomgång att det finns ett intresse för en certifiering av
”academic tutors”.
Med tanke på det uttalade behovet inom akademin för praktikfältet önskar PROCERTU-konsortiet ge
alla som är involverade i ”academic tutorining” tillfälle att delta i ett e-utbildningsprogram och att
erhålla certifiering av den uppvisade kompetensen. Vi hoppas på detta sätt bidra till att undanröja
vissa utbildningshinder och att främja det ”academic tutors” arbete på europeisk nivå.
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