
 

Verksamhetsplan för året 2019 

SiV arbetar utifrån VIS kärnfrågor vilka är; förbättrad infrastruktur, ökad tillgänglighet, högre kvalitet 

på utbildning och pedagogisk utveckling. Genom att driva utvecklingen inom dessa områden skapar vi 

goda förutsättningar för kursdeltagare och presumtiva sökande att nå sina mål.  

Sivs ändamål 

SiV ska enligt VIS stadgar främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande vilket innebär bl.a. möjlighet 

till bra studie-och yrkesvägledning. Detta når vi genom att: 

• Tillhandahålla kompetensutveckling och bidra till omvärldsorientering för studie-och 

yrkesvägledare 

• tillvarata studie- och yrkesvägledares intressen gentemot riksdag, regering, olika 

myndigheter och organisationer 

• verka för att det ska finnas goda förutsättningar att erbjuda studie- och yrkesvägledning 

 

 

Kompetensutveckling och omvärldsorientering. 

Vi bedömer att en fortsatt satsning på webbinarier är meningsfull för våra kollegor. Under 2018 har 
52 betalande kommuner deltagit och varje kommun har få eller många studievägledare. Vi kommer 
att utvärdera mer frekvent hur webbinarierna uppfattas men vi kan tyvärr inte se hur många som har 
tittat för många streamar efter sändningen och då går det inte att mäta. Webbinarier har olika 
innehåll och i år har vi redan 3 st planerade webbinarier men målet är att hålla i 6 st sammanlagt: 
Januari: Om appen Skills, Studievägledaren Filip Jankovic berättar om Appen som används inom 

Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg 

Februari: Utlandsstudier av Johan Asplund,   

Mars: Kalle Vithari forskning om vuxnas upplevelse inom Vux i Finland,  
Vi kommer också att, via webben, följa en kommuns introduktion av e-vägledning. 

En annan ambition vi har är att bidra med två workshops till VIS-konferensen som handlar e-

vägledning utifrån både tekniskt och ur ett vägledarperspektiv med fokus på metod. 

IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance) 

Under 2019 har vi en önskan att få delta i IAEVGs konferens vars tema är ”career guidance for 

inclusive society” i Bratislava. Att delta i IAEVG- konferensen ger oss i SiV en förståelse för vilken 

forskning som pågår och vart vindarna blåser inom studie – och yrkesvägledningsprofessionen i 

https://evagledning.se/event/998/


världen. IAEVG arbetar för internationellt samarbete och fokuserar just nu mycket på digitalisering. 

Många länder ligger långt framme inom detta område, men också långt fram vad gäller vägledning i 

stort. Detta stärker oss i vårt intresse för fortsatt fokus på utveckling och engagemang digitalt och ger 

oss en bra bas för att föra studie- och yrkesvägledningen framåt inom Vuxenutbildningen i Sverige. 

”ViS vill rusta Vuxenutbildningen för framtiden och uttrycker att det sker stora och snabba 

förändringar i samhället och i vår omvärld. ViS tycker det är viktigt med framtidsspaning på 

samhällsnivå och inser vikten av att ta del av såväl aktuell forskning som beprövad erfarenhet”. 

Se mer om detta på https://iaevgconference2019.sk  

 

Beskrivning av tankarna kring IKT-satsningen (informations- och kommunikationsteknik) 

E-vägledningen ser vi också som en viktig satsning under 2019, där vi i samarbete med Lars Hugsén, 
precis som med webbinarierna, vill introducera. Vi nätverkar och ingår i en nationell grupp 
www.Evagledning.se  där vi bland annat samarbete med Lars Hugsén, Norrtälje Vuxenutbildning, 
kring dessa satsningar. 
Vi arbetar med att identifiera hur digitala metoder och arbetssätt kan utvecklas och hur det kan bidra 
till att förstärka och optimera vår roll som studie-och yrkesvägledare. Vårt syfte är att stötta kollegor 
runt om i landet för att komma igång med e-vägledning. Just nu sker stora förändringar inom 
utbildning, både i Sverige och utomlands. Fler och fler plattformar blir helt digitala, nya fenomen som 
spelifiering (speldesign och speltänk) och sociala medier tar allt mer plats i klassrummen världen över 
och ställer allt högre krav på digitalt kunnande på människor i samhället. Den digitala utvecklingen 
går snabbt och samtliga skolformer måste hänga med för att kunna möta behovet av information och 
tillgång till vägledning. 
 
Vi påbörjade ett nätverk under september månad i syfte att lyfta intresset för IKT, kommunikation 
som uppstår mellan människor i användandet av digitala verktyg som t ex: datorer, läsplattor, 
digitalkamera, mobiltelefon och övriga former av teknik som används för att kommunicera. Inför 
2019 kommer SIV att omarbeta webbinarierna och medlemsavgifterna kommer att ingå i ett annat 
medlemskap genom vårt ökade samarbete med IKT-gruppen. 
 
Vi har märkt av ett ökat intresset för IKT bland kollegor runt om i landet vilket uppkommit naturligt i 
samband med samhällets digitalisering, även genom Skolverkets uppmaning i utredningen ”En 
utvecklad studie – och yrkesvägledning”. Den ständigt pågående digitaliseringen gör att 
samhällsresurserna måste anpassa sig, studie- och yrkesvägledning är inget undantag. Men hur 
arbetar en studie- och yrkesvägledare med IKT och hur kan man implementera IKT i det dagliga 
studie- och yrkesvägledande arbetet?  
 
Vårt syfte är att visa på det värde som digital teknik kan skapa, ett värde som kan uppstå på många 
fronter som t ex. en möjlighet att effektivisera den ”statiska” informationen. Den i sin tur skulle 
kunna genera en bättre arbetsmiljö och en ökad tillgänglighet för skolelev och/eller 
kommuninnevånare generellt att få åtkomst till information och vägledning i synnerhet.    
Här finns ytterligare info om webbinarier och e-vägledning, www.evagledning.se 

 

 

 

https://iaevgconference2019.sk/
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Tema- och Aktivitetsstipendium 

Syftet med stipendiet är att främja nätverkande och kunskapsutbyte samt stimulera till utveckling 

inom vägledningsområdet på den egna arbetsplatsen, t.ex. genom jobbskuggning och/eller 

studiebesök i Sverige eller Norden. 

I ansökan ska man bl.a. presentera sig själv och sin arbetsplats, berätta om syftet med 

studiebesöket och vad man vill besöka. Dessutom vill vi veta hur man har tänkt att kunskaperna ska 

användas. 

Nätverksträffar och konferenser 

Vi kommer att träffas fysiskt 4 ggr förutom 6 möten på webben. I samband med våra fysiska träffar 

så gör vi studiebesök på vuxenutbildningar eller samverkar i konferenser.  

Vi har även dialog med VIS-matematik och VISA för en eventuell samverkan för vi genomförde en 

lyckad konferens 2 år tidigare men innehållet måste kännas meningsfullt för alla så det är inte så lätt 

att hitta en gemensam nämnare. 

Eva Jacobsson, anställd i Malmös vuxenutbildning, har slutat i arbetsgruppen så vår strävan är att 

rekrytera en vägledare från en privat aktör eftersom vi övriga också är kommunanställda men vi vill 

också sträva efter att kunna representera alla delar i landet. 

Utvecklingsområden 

• Sträva mot större delaktighet på VIS webbsida nu när den blir ny och med förhoppningsvis 

lättare verktyg för att lägga in text. 

• Sträva mot ett högre tempo på inlägg på FB och göra det mer tillgängligt. Marknadsföra våra 

aktiviter för att synliggöra VIS och SiV både på FB och webben, bl.a. vårt stipendium 

Utnyttja dessa mer för kolligalt lärande med en kunskapsbank t.ex. länkar om 

vägledarmetoder och forskning. Återkoppla när vi har haft aktiviteter som nätverksträffar 

och konferenser. 

• Fortsatt utvärdering av webbinarier 

• Vara mera alerta när utredningar är på gång för att hinna svara på dem och arbeta fram 

rutiner för detta. 

• Under året kommer SIV att arbeta med mål och syften med SIVs verksamhet eftersom vi är 

ganska nya och att vi troligtvis kommer få en ny person till arbetsgruppen. 

 

För SIV Annebelle Hedén 

 

 

 

 

 
 

 


