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Enligt SiVs verksamhetsplan för 2019 hade vi tre huvudpunkter som vi arbetat utifrån:
•
•
•

Tillhandahålla kompetensutveckling och bidra till omvärldsorientering för studieoch 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

Under 2019 har SIV ingått i en arbetsgrupp tillsammans med Lars Hugsén från Vux i
Norrtälje för att utveckla och genomföra föreläsningar och seminarier via webbinarier åt
studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen nationellt. Webbinariernas syfte var
att erbjuda fortbildning och kompetensutveckling åt vår yrkeskår. 51
kommuner/arbetsplatser runt om i landet, med varierande antal anställda, har tagit del av
webbinarierna under 2019, som genomförts i samverkan med evagledning.se. Alla
föreläsningar går att se i efterhand för de som inte kan närvara när vi sänder live. Dessa
webbinarier finns att tillgå på www.evagledning.se .
SiV deltog även i en nationell samverkansgrupp, Metodutvecklingsgruppen, fd IKTgruppen, för att stärka digitaliseringen och utveckla e-vägledningen i Sverige. I enlighet
med vad vi beskrev i vår verksamhetsplan inför 2019 så har vi genom hela året arbetat 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.
SiV har kommit långt i utvecklingen av webbinarier och intresset för dessa har fortsatt att
växa under 2019. Att erbjuda webbinarier istället för fysiska konferenser har varit mycket
positivt och många mindre kommuner har kunnat delta på våra webbinarier tack vare detta.
SiV ser också ett ökat intresse för de föreläsningar som går att streama i efterhand och har
setts som positivt av många medlemmar. Om de inte kan närvara vid live-sändningarna
missar de inget ändå.
I september gick den årliga internationella vägledarkonferensen, IAEVG, av stapeln. I år
var Slovakien värdland. IAEVG arbetar för internationellt samarbete och fokuserar mycket
just nu på integrering och inkludering vilket visade sig mycket tydligt under dessa dagar.
Flertalet länder som var representerade hade fokus på just detta. 2 representanter från SiV
deltog under konferensen. Drygt 500 personer från hela världen deltog och dagarna var
intensiva med 8-9 föreläsningar och workshops per dag. Under konferensen kunde man ta
del av aktuell forskning inom vägledningsområdet i flera olika länder samt få en inblick i
hur vägledningen ser ut runt om i världen. Det som var slående var att de flesta länder i
Europa har samma problem med integration och utanförskap. Det finns vissa målgrupper i
samhället som behöver mer vägledning och stöttning än andra, oavsett vilket land man bor
i.
SiV har under året också arbetat med att ytterligare förbättra informationen på Visnet.se
och på Facebooksidan där vi för närvarande har närmare 300 medlemmar. SIV har som
ambition att nå ut till så många studievägledare som möjligt och aktivt arbeta för att vara
ett stöd och en inspiration för kollegor runt om i landet. Vi har även uppmanat följare att
lägga ut goda exempel på hemsidan, att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser.
De som fått ta del av SiVs stipendium fick också uppdraget att skriva en rapport om hur de
har förvaltat stipendiet och detta har publicerats på både SiVs Facebooksida samt på ViS
hemsida.
Genomförda webbinarier 2019:
23 januari

Om appen Skills, Filip Jankovic, studievägledare

6 februari

Utlandsstudier, Johan Asplund, Utlandsstudier.se

1 mars

Forskning kring Vuxna studenters lärande, Kalle Vihtari,
Finland

15 maj

E-vägledningsprojekt i Sverige, 4 exempel

6 september

Antagningsroboten Yasemin

15 oktober

Four Films method- en vägledningsmetod, Tina Johansson och
Helena Gunnarsson, Studievägledare Vux Göteborg

15 november

Framtidsvalet- karriärvägledning för individ och samhälle,
Mikaela Zelmerlööv, Skolverket

Möten under året:
Webbmöten:
Vi har planerat och genomfört 8 stycken webbmöten under året.
Webbmöten SiV tillsammans med webinariegruppen:
6 stycken
Webbmöten SiV tillsammans med Metodutvecklingsgruppen
10 stycken
Fysiska träffar:
SiV arbetsgrupp har träffats 2 gånger under året.
18 – 19 februari

SiVmöte i Borlänge

4 – 5 december

SiVmöte i Stockholm

Fysisk träff SiV tillsammans med Metodutvecklingsgruppen:
21 – 22 oktober

Delar av SiV tillsammans med Metodutvecklingsgruppen
träffades i Eskilstuna på en E-vägledningskonferens;
https://vimeo.com/channels/1509082/videos

Studiebesök:
I samband med SiVs fysiska möten planerar vi alltid in studiebesök. Det kan vara att
besöka och få kontakt med Vuxenutbildningen i den kommun vi besöker, någon myndighet
eller någon annan intressant verksamhet.
18 - 19 februari

Studiebesök på DalaWux i Borlänge. DalaWux är
samverkansorganet för den kommunala vuxenutbildningen i
Dalarna där samtliga 15 kommuner ingår. Gjorde även ett
studiebesök på Vuxenutbildningen i Borlänge, samt träffade
representanter för Dalavalidering. Ett projekt som arbetar med
validering av tidigare kunskaper. Projektet är numera nerlagt.

4 – 5 december

Studiebesök på Vuxenutbildningen i Stockholm.

ViS Årsmöte:
Ett par representanter från SiV deltog vid ViS årsmöte i samband med ViSkonferensen i
Linköping i april. Alla medlemmar i SiVs arbetsgrupp var inte närvarande i Linköping då
endast 2 stycken beviljades medel för detta från ViS.
Under 2019 har vi haft många möten, både fysiska och via webben, både enbart med SiVs
arbetsgrupp men också tillsammans med webbinariegruppen och Metodutvecklingsgruppen. Genom att planera och genomföra fler webbmöten och arbeta mer med
digitalisering ser vi att kostnaderna för möten kan hållas nere, mötena kan bli tätare men
också kortare vid varje tillfälle. Digitaliseringen gör också att fler kan delta fler gånger.

SiVs Tema- och aktivitetsstipendium:
SiV har under 2019 erbjudit studie- och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen att söka
stipendium för teman och aktiviteter inom vägledningsområdet. Syftet med stipendiet är att
främja nätverkande och kunskapsutbyte samt stimulera till utveckling inom
vägledningsområdet på den egna arbetsplatsen, tex genom jobbskuggning och/eller
studiebesök i Sverige eller i Norden. De som beviljas stipendiet åtar sig även att skriva ett
reportage om hur de använt sitt stipendium. 3 ansökningar kom in i år, med
projektbeskrivningar. Alla beviljades men tyvärr var det bara 2 stycken som genomfördes.
Det utdelades 5 000:- till varje projekt. Det ena var DalaWux som hyrde in en föreläsare,
Charlotta Granath, för sina stipendiepengar. En kort beskrivning av deras dag summerar de
såhär: ”Studie- och yrkesvägledning består av flera olika delar och ska erbjudas både
enskilt, i grupp och inbakad i undervisningen. Hur vägledningen ordnas i praktiken kan
vara svårt att överblicka. På många skolor är vi duktiga på vägledning men sämre på
strukturen. Genom VIS stipendiefond fick Studie- och yrkesvägledare på Dalarnas
vuxenutbildningar möjligheten att bjuda in Charlotta Granath, förstelärare i demokrati
och lärare på Södertörns lärarutbildning, för en föreläsning utifrån sin bok ”Studie- och
yrkesvägledning – hela skolans ansvar”. Hela reportaget ligger på www.visnet.se under
”reportage”. Det andra stipendiet som delades ut gick till Vuxenutbildningen i Sundsvall
som gjorde ett Studiebesök i Norrtälje angående e-vägledning och digitalisering. Även de
skrev ett litet reportage som ligger på ViS hemsida.
Detta blir sista gången som stipendiet delas ut, vilket vi tycker är tråkigt, eftersom vi tror
att det stärker studie – och yrkesvägledning i landet med inspiration och nya kunskaper.
Sammanfattning och återkoppling till Verksamhetsplanen 2019:
SiVs plan för 2019 var att ha minst 4 fysiska träffar samt minst 6 träffar via webben, vilket
vi delvis har uppnått. Det blev endast 2 fysiska träffar i vår arbetsgrupp. Vi brukar oftast
träffas även under VIS-konferensen varje år men eftersom bara 2 av oss fick åka så blev
det inget möte i Linköping denna gång. Dock ökade vi istället på våra webmöten som blev
8 stycken totalt. En annan ambition var att kunna nyrekrytera till SIVs arbetsgrupp under
2019, men inga nya medlemmar har börjat än. Däremot har vi kontakt med ett par stycken
inför 2020. Att leta runt och hitta nya medlemmar har tagit mycket tid i anspråk. Framför
allt för att vi hade en tanke om att hitta en eller flera studievägledare från privata
anordnare, och även en önskan om att hitta en manlig studievägledare. Vi har också en
önskan att hitta medlemmar spridda över landet, från norr till söder. Flera förfrågningar har
skickats ut, men många har tackat nej. SiV ville också under 2019 fortsätta sträva efter att
synliggöra vårt arbete mer inom ViS och SiV i syfte att öka intresset för oss och bland
annat få fler medlemmar på Facebook och till våra webbinarier vilket vi också ser att vi har
lyckats med.
De tankar vi hade om innehåll i våra webbinarier 2019 har fallit väl ut och är genomförda.
Vi har kontinuerligt lagt upp information och sammanfattningar efter våra webinarier och
genomförda studiebesök på vår Facebook-sida för att delge alla medlemmar ny kunskap
och sprida goda idéer och tankar.
Att medverka på större konferenser, både nationellt och internationellt främjar vårt
samarbete med andra i vår yrkeskår och vi redovisar alltid kunskap vi får under dessa
konferenser, främst genom Facebook och hemsida. Genom att delta i den internationella
konferensen IAEVG vidgar vi våra vyer och försöker knyta vänskapsband internationellt

som kan generera i samarbeten/projekt längre fram. Att dela kunskap och idéer med
varandra är värdefullt i vårt globala samhälle.
Jönköping 2020-01-07
Arbetsgruppen för SiV genom Eva Florin, sekreterare

