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Styrelsens proposition om val av hedersmedlem nr 8
Styrelsen föreslår att Anders Loven väljs till hedersmedlem i Sveriges
Vägledaförening.
Styrelsens motivering:
Under en lång och trogen tjänst i studie- och yrkesvägledningens namn, har Anders
kritiskt granskat allt från artiklar i föreningens medlemstidning till
vad som styr unga och vuxnas val av utbildning, yrke och framtid. Som lärare vid
utbildningen i Malmö har han också varit med och format en stor del av dagens
yrkesverksamma studie- och yrkesvägledare. Anders har också under decenniers
varit svensk väglednings ansikte i Europa och världen.
Styrelsens kommentar:
Anders Lovén är fil. dr. i pedagogik. Han är ordförande i programnämnden för
studie- och yrkesvägledning och forskar och har forskat inom området studieoch yrkesvägledning, specialområden: vägledningssamtal, IT-användning i
vägledning. Hans senaste anställning har varit som universitetslektor i
utbildningsvetenskap vid Malmö högskola.
Anders meritlista är lång och diger. Hans doktorsavhandling ” Kvalet inför valet”
kom ut år 2000 och därefter har han publicerad ett stort antal vetenskapliga
publikationer. Han är och har varit mycket populär föreläsare både nationellt
och internationellt. Han har varit huvudtalare vid åtskilliga konferenser i Europa
och USA. Av att nämna några av hans övriga meriter vann han Lunds universitets
Pedagogiska pris 1993, varit gästprofessor vid St Olaf Collage i Northfield,
Minnesota och medlem i evalueringsgruppen vid Danmarks Evalueringsinstitut.
Anders har medverkat på olika sätt inom Sveriges Vägledarförening under lång
tid. Han är medlem i Etiska rådet och har agerat som moderator och föreläsare
på många vägledarkonferenser genom åren. Anders är en av dem som har
arbetat hårt för att sätta vägledning på kartan både nationellt och internationellt
och för att få beslutsfattare inse vikten av vägledning. Under hela sin karriär har
han arbetat med att utveckla och modernisera vägledningen och delat med sig av
inspiration och kunskap och gjort en stor insats för att studie- och
yrkesvägledningens ställning och utveckling i Sverige.
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