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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 
 
ViS verksamhet har bedrivits i enlighet med för riksförbundet gällande stadgar och av 
årsmötet fattade beslut och fastställd verksamhetsplan. 
 
Styrelsens sammansättning och genomförda styrelsemöten  
Styrelsen har, efter beslut vid årsmötet 2019-04-08 och styrelsens konstituerande, haft 
följande sammansättning: 
 
Ordförande  Jonas Jonsson, Malmö stad 
Vice ordförande    Eva Holm, Kinda kommun 
Kassör   Bengt Jönsson, Stockholms stad 
Sekreterare    Elisabeth Andreasson, Folkuniversitetet 
Vice kassör   Christian Thomsen, Eksjö kommun 
Vice sekreterare  Anna Falkström Olsson, Linköpings kommun 
Ledamot   Magnus Andersson, Östersunds kommun 
Ledamot   Simon Dahlgren, Skellefteå kommun 
Ledamot   Staffan Ström, Nacka kommun  
Suppleant   Roger Jakobsson, Competens 
Suppleant Inger Lilienberg, ABF Stockholm 
Suppleant Jennie Sjögren, Sundsvalls kommun 
Suppleant Cecilia Torstensson, Söderhamns kommun 
 
Enligt förbundets stadgar ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år. 
Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört sju protokollförda styrelsemöten. 
 
Revisorer 
Ordinarie (sammankallande) Klas Lundström, Osby kommun  
Ordinarie Ulrika Grönqvist, Uppsala kommun 
Suppleant  Tomas Stens, Upplands-Bro kommun 
Suppleant Thomas Näslund, Östhammars kommun 
 
Valberedning 
Hans Melén, Stockholm (sammankallande) 
Anders Håkansson, Folkuniversitetet Syd 
Tony Ivarsson, Yrkesakademin, Örebro 
Caroline Waldenström, Wacano  
Anna Wiklund, Femkantens vuxenutbildning, Piteå 
 
Medlemmar 
I slutet av 2019 hade förbundet 154 medlemmar att jämföra med 157 medlemmar i slutet av 
2018. 
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Verksamhet under 2019 
Genom verksamheten 2019 har Riksförbundet Vuxenutbildning i Samverkan ytterligare 
befäst och stärkt sin position som vuxenutbildningens röst och samlade kraft och förbundet 
har arbetat aktivt för en stark förankring i landets vuxenutbildning och för att inhämta 
medlemmars synpunkter på olika frågor som berör vuxnas lärande. 
 
Påverkansarbete 
ViS har under året satt fokus på påverkansarbete och betonat detta som förbundets 
kärnuppdrag. Väl etablerade och kontinuerliga kontakter med departement, myndigheter och 
SKL (numera SKR) har utgjort en viktig grund för detta arbete. Förbundet har också bjudit in 
flera utredningar, såsom Utredningen om planering och dimensionering av komvux och 
gymnasieskola, Betygsutredningen, Valideringsdelegationen och KLIVA-utredningen, till 
dialog i samband med styrelsemöten och förbundets olika mötesplatser under året.  
   I olika forum, lokalt, regionalt och på nationell nivå har ViS lyft fram vuxenutbildningen, 
problematiserat och bevakat för vuxenutbildningen angelägna frågeställningar och bedrivit ett 
aktivt påverkansarbete gentemot beslutsfattare och myndigheter. Förbundet har varit 
representerat och deltagit i olika nätverk och konferenser och där belyst vuxenutbildningen 
och dess förutsättningar och möjligheter. 
 
Förbundet är en väletablerad remissinstans inom vuxenutbildningsområdet och har under 
året besvarat ett antal remisser. Skrivelser har formulerats och skickats till myndigheter kring 
specifika frågor, bland annat rörande statsbidrag för vuxenutbildningen. 
   ViS ståndpunkt i för vuxenutbildningen viktiga och aktuella frågeställningar har även lyfts 
fram i samband med förbundets medverkan i Almedalen, då även ViS rapport Framtidsfrågor 
för vuxenutbildningen överlämnades till utbildningsminister Anna Ekström. Rapporten tog sin 
utgångspunkt i seminarier som ViS genomförde under 2019 års ViS-konferens. 
 
Nätverk 
ViS nätverk har en viktig roll för förbundets förankring i olika yrkesgrupper och för att belysa 
frågeställningar så allsidigt som möjligt, bland annat vid formulering av remissvar. Styrelsen 
har under året haft kontinuerlig kontakt med nätverken och stöttat deras verksamhet. 
Nätverkens verksamhet finns beskriven i bilagda verksamhetsberättelser för respektive 
nätverk. 
 
Medlemsfokus 
En arbetsgrupp inom styrelsen har haft i uppdrag att på olika sätt analysera och komma med 
förslag kring medlemskapet och hur medlemsnyttan kan tydliggöras och förstärkas 
ytterligare, i syfte att dels säkerställa att befintliga medlemmar stannar kvar i förbundet, dels 
för att rekrytera nya. Arbetsgruppen har bland annat tagit fram informationsmaterial, tillsett 
att en medlemsförteckning tillgängliggörs via hemsidan samt undersökt hur även 
folkhögskolor i högre utsträckning än idag skulle kunna rekryteras som medlemmar. 
   På uppdrag av årsmötet har principer och nivåer gällande medlemsavgiften setts över inför 
beslut om avgiften för 2021. 
 
Kommunikation 
Arbetet med såväl intern som extern kommunikation har fortsatt att utvecklas. För arbetet 
med information har en informationssamordnare med ansvar för digital kommunikation och 
en redaktör för fördjupande artiklar och reportage arvoderats. 
   En ny hemsida har tagits i drift. Via hemsidan sprids information om förbundets verksamhet 
samt styrelsens och nätverkens arbete. Vidare publiceras där reportage kring 
vuxenutbildning och vuxnas lärande och aktuella pressklipp anslås. Information och nyheter 
med hög relevans för vuxenutbildningen sprids dagligen via inlägg på Facebook. Även 
Twitter och LinkedIn används som kommunikationskanaler. 
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Mötesplatser 
Att skapa mötesplatser för vuxenutbildningens intressenter är en central del av ViS 
verksamhet. Under året har förbundet genomfört ViS-konferensen Vux på spåret – vart är vi 
på väg? som lockade ett mycket stort antal deltagare, Vuxenutbildningsdagen i Almedalen, 
Skolledarforum samt ett antal uppskattade och välbesökta kurser, konferenser och 
webbinarier genomförda i nätverkens regi. 
  
Internationellt samarbete 
I enlighet med uppdrag i verksamhetsplanen har styrelsen analyserat hur ViS på ett effektivt 
sätt, sett till medlemsnyttan, ska förhålla sig till internationellt samarbete. Sådant samarbete 
bedöms kunna vara utvecklande för vuxenutbildningen och genom anordnande av, och 
deltagande i, internationella konferenser och konferenser med internationella inslag har ViS 
nätverk lyft fram det internationella perspektivet och utbytet på ett positivt sätt. ViS har också 
inbjudits till, och tackat ja till, att delta i en referensgrupp till EPALE, en digital mötesplats för 
vuxenutbildare i Europa. 
   Däremot har styrelsen gjort bedömningen att ViS inte bör fungera som exempelvis 
projektägare för internationella samarbetsprojekt eller vara aktivt drivande i sådant arbete då 
det lokala, regionala och nationella påverkansarbetet ses som mer prioriterat. Med detta 
kommer styrelsen till årsmötet 2020 att föreslå en stadgeändring som innebär att 
formuleringen att ViS ska främja vuxnas möjligheter till livslångt lärande genom att stimulera 
internationellt samarbete ändras till att ViS ska uppmuntra internationellt samarbete. 
 
Vuxenutbildningens styrning och relation till andra politikområden 
I verksamhetsplanen angavs att ViS ska verka för en sammanhållen vuxenutbildning med 
likvärdiga förutsättningar för kommunala och enskilda utbildningsanordnare samt likvärdiga 
krav på utbildningen oavsett driftsform, att ViS ska verka för ett regelverk, en 
finansieringsmodell och en upphandlingsmodell som ger förutsättningar för långsiktighet och 
goda utvecklingsmöjligheter för vuxenutbildningen samt att vuxenutbildningens roll och 
uppdrag i förhållande till andra politikområden, likaså vuxenutbildningens förutsättningar i 
förhållande till andra skol- och utbildningsformer, särskilt ska bevakas. Med detta som 
utgångspunkt tillsatte styrelsen två arbetsgrupper. Den ena gruppen har fokuserat på 
upphandlingsfrågan, den andra på konsekvenserna av Arbetsförmedlingens förändrade 
uppdrag och hur detta påverkar kommunerna. 

Gruppen som har fokuserat på upphandlingsfrågan har arbetat med att kartlägga dagens 
situation, att ringa in och problematisera kring de förutsättningar som gäller idag. Kontakter 
har tagits med, och dialog har förts med, andra aktörer med intresse av frågan och det 
planeras för ytterligare samtal, och eventuellt samarbete, med bland andra SKR och Almega 
utbildningsföretagen.  
   Erfarenheter hämtade från olika kommuner och utbildningsanordnare bildar ett bra 
underlag för det fortsatta arbetet. Idag tillämpas framför allt upphandling enligt LOU men 
auktorisation är en form som ökar. Det kan konstateras att val av finansieringsmodell och 
modell för entreprenadförläggning har en stark påverkan på utvecklingen av 
vuxenutbildningen. De signaler och de erfarenheter från organisationer som ViS 
representerar visar på icke acceptabla skillnader i pris, kvalitet, arbetsvillkor och resultat med 
mera. Ca 50% av vuxenutbildningen sker i ett system som inte är förutsägbart eller likvärdigt 
för olika verksamheter och aktörer inom vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen har idag fler 
elever än gymnasieskolan och frågan kring upphandling och finansiering av 
vuxenutbildningen är central. Med anledning av detta lyfte ViS upp frågan i samband med ett 
seminarium i Almedalen. Likaså markerade ViS behovet av en genomgripande utredning 
gällande vuxenutbildningens driftsformer, där alternativ såväl inom som utom dagens 
entreprenadsystem analyseras, i ovan nämnda rapport Framtidsfrågor för vuxenutbildningen. 
ViS planerar fortsättningsvis för en skrivelse till ansvarigt departement och minister för att på 
nytt markera vikten av en översyn av upphandlings- och finansieringsmodellen. 
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Arbetsgruppen som har fokuserat på konsekvenser av Arbetsförmedlingens förändrade 
uppdrag och kommunernas roll har följt utvecklingen inom området och i olika sammanhang 
har det markerats att reformeringen av Arbetsförmedlingen har försvårat samarbetet mellan 
kommunerna och förmedlingen. Likaså har problematiken kring att utbildningsleverantörer 
har förlorat utbildningsuppdrag påtalats. Osäkerhet kring Arbetsförmedlingens uppdrag till 
olika leverantörer har inte påverkat enbart tillgången till arbetsmarknadsutbildningar, utan 
också i vissa fall tillgången till utbildning inom yrkesvux. Då leverantörer förlorar uppdrag 
gällande arbetsmarknadsutbildning försämras samtidigt deras förutsättningar att bedriva 
vuxenutbildning då de det samlade utbildningsuppdraget blir för litet. ViS har också påtalat 
att reformeringen av Arbetsförmedlingen riskerar att lägga över ett större ansvar, och därmed 
ökade kostnader, på kommunerna. Arbetsförmedlingens reformering och konsekvenserna för 
kommunerna var ämnet för ett av seminarierna under ViS vuxenutbildningsdag i Almedalen. 
 
Då de riktade statsbidragen i hög grad påverkar kommunernas möjlighet att erbjuda 
yrkesinriktad vuxenutbildning har ViS aktivt verkat för ett bättre fungerande 
statsbidragssystem. Problematiken kring kravet på kommunal motprestation, som har 
begränsat nyttjandet av statsbidragen, bristande långsiktighet och framförhållning samt 
behov av ett finansieringssystem som i högre grad tar hänsyn till en målgrupp inom 
vuxenutbildningen med allt större stödbehov är områden inom vilka ViS aktivt har verkat för 
en förändring. ViS uppvaktade också Skolverket efter deras särskilda granskning gällande 
yrkesförarutbildningarna, som innebar att man initialt krävde återbetalning av statsbidraget 
för huvuddelen av de granskade platserna. ViS kontakt med Skolverket resulterade i ett 
konstruktivt möte och beslut om fortsatt dialog kring statsbidragsfrågor.  
 
Forskning och beprövad erfarenhet 
ViS har i olika sammanhang lyft fram vikten av att forskningen inom vuxenutbildningens 
område utökas, liksom behovet av utökade möjligheter till kompetensutveckling för 
verksamma inom vuxenutbildningen. Detta ses som angeläget för den fortsatta utvecklingen 
av vuxenutbildningen och för att säkerställa att utbildningen bedrivs utifrån beprövad 
erfarenhet och på vetenskaplig grund. Matematiknätverket har i sin verksamhet på olika sätt 
betonat forskningsperspektivet och även i planeringen av ViS-konferensen 2020 har detta 
perspektiv markerats. 
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Resultaträkning  
  2019-01-01  2018-01-01 

 Not 2019-12-31  2018-12-31 

     

 Verksamhetsintäkter 1 2 456 774  2 243 672 

     

Summa nettoomsättning 2 456 774  2 243 672 

     

 Rörelsens kostnader     

 Externa kostnader 2 -2 261 810  -2 683 048 

     

Summa övriga externa kostnader -2 261 810  -2 683 048 

     

 Rörelseresultat  194 964  -439 376 

     

 Resultat från finansiella investeringar    

 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -228  5 305 

     

Summa finansiella poster -228  5 305 

     

 Årets resultat  194 736  -434 071 
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Balansräkning 
 Not 2019-12-31  2018-12-31 

     

     

TILLGÅNGAR     

Omsättningstillgångar     

     

Kortfristiga fordringar     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 73 054  72 750 

     

     

Kassa och bank  1 533 780  1 420 796 

     

Summa omsättningstillgångar  1 606 835  1 493 546 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  1 606 835  1 493 546 

     

     

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

     

Fritt eget kapital     

Balanserat resultat  1 234 117  1 668 188 

Årets resultat  194 736  -434 071 

  1 428 853  1 234 117 

     

Summa eget kapital  1 428 853  1 234 117 

     

Kortfristiga skulder     

     

Leverantörsskulder  68 465  207 455 

Övriga kortfristiga skulder  20 963  21 211 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 3 88 555  30 763 

     

Summa kortfristiga skulder  177 982  259 429 

     

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 606 835  1 493 546 

     

     

Ställda säkerheter  Inga  Inga 

     

Ansvarsförbindelser  Inga  Inga 
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  Tilläggsuppgifter 
 
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR     

 
   

Redovisningsprinciper    
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och Bokförings- 

nämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. 
 

   
Värderingsprinciper m.m.    
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat  

anges nedan.    
 

   
Fordringar    
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.   

 
   

Medeltal anställda m. m.    
Föreningen har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. 
 

   
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER    

    

Not 1:    

Verksamhetsintäkter 2019-12-31  2018-12-31 

    

Medlemsavgifter 1 890 000  1 912 500 

Kurser och konferenser, nätverk 137 700  318 600 

ViS konferens netto 279 990  -137 978 

Utställningar vid ViS konferens netto 142 544  150 550 

Övriga intäkter 6 540  0 

 2 456 774  2 243 672 

    

    

Not 2:    

Externa kostnader   2019-12-31  2018-12-31 

    

Styrelsearbete -671 215  -656 081 

Administration -228 234  -214 802 

Kommunikation, IT -203 117  -312 867 

Nätverk, arbetsgrupper -494 387  -686 681 

Nyhetsartiklar, reportage etc. -107 617  -152 508 

Almedalen -551 033  -526 974 

Övriga externa kostnader -6 207  -133 135 

 -2 261 810  -2 683 048 

    

Not 3:    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019-12-31  2018-12-31 

    

Övriga interimsskulder -88 555  -30 763 
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Stockholm 2020-      - 
 
 
 
 
 
Jonas Jonsson Eva Holm  Bengt Jönsson 
ordförande vice ordförande  kassör 
 
 
 
 
Elisabeth Andreasson Christian Thomsen  Anna Falkström Olsson  
sekreterare vice kassör  vice sekreterare 
 
 
 
 
Magnus Andersson Simon Dahlgren  Staffan Ström 
ledamot ledamot   ledamot 
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Matematik-nätverket 

Verksamhetsberättelse ViS-matematik 2019 

ViS nätverksgrupp för matematik bildades hösten 2012 för att tillvarata vuxenutbildningens 
intressen i diskussionerna kring matematikutbildning men också för att fungera som stöd och 
resurs för vuxenutbildningens matematiklärare. Gruppen består i dag av 6 aktiva medlemmar 
med en samlad bred och djup erfarenhet från såväl undervisning som skolledning och 
forskning. Den geografiska spridningen över landet är god. 

Under 2019 har nätverket genomfört en egen konferens, i Stockholm i mars Alla tidigare 
konferenser har haft ett tydligt tema, den här gången belystes flera områden. Ett viktigt inslag 
var erfarenhetsutbyte i dialogform. Konferensdeltagarna erbjöds också att en månad senare 
delta i ett webmöte för ett samtal kring konferensinnehållet. Begreppen vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet belystes först ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Skolverket 
bidrog med tankar kring både definitioner och det fortsatta arbetet. Andra konferensinslag var 
föreläsningar kring den moderna matematikens utveckling, matematik/språk samt komvux ur 
ett forskarperpektiv. 

I början av juli arrangerade ALM, Adults Learning Mathematics, sin årliga sommarkonferens. 
Rubriken var Mathematics in a Digital Age och konferensen ägde rum i Lund. Planering och 
genomförande skedde i nära samarbete med Nationellt centrum för matematikutbildning och 
ViS matematiknätverk. Två medlemmar i nätverket, Linda Jarlskog och Charlotte Arkenback-
Sundström ingår i ALMs styrelse, sedan sommaren är Charlotte vice ordförande i ALM. Ett 
reportage från konferensen finns på ViS hemsida. 

Även när det gäller nordiskt samarbete har nätverket varit aktiva. Vi har via kontakter med 
Skolverket och NVL initierat en nordisk konferens kring vuxnas matematiklärande som 
kommer att äga rum under våren 2020 med NVL som arrangör. Vi har varit delaktiga i 
planeringsarbetet och två nätverksmedlemmar kommer att medverka som seminarieledare 
vid konferensen. Innehållet rör sig kring fyra temaområden. Dessa är matematik-språk-
kommunikation, digitaliseringens roll i matematiklärande, matematik i arbets/samhällsliv samt 
forskning/kvalitet. Vi har varit delaktiga i planeringsarbetet och två nätverksmedlemmar 
kommer att medverka som seminarieledare vid konferensen. Ett preliminärt program 
publicerades redan under hösten 2019. 

Under hösten har vi också arbetat med förberedelser för vår medverkan 
(informationsutställning om ViS samt flera seminarier) i Matematikbiennalen 2020. 

I anslutning till de konferenser som nätverket genomför har vi kommunicerat med många 
matematiklärare och skolledare och bl.a. noterat följande: 

Det finns ett stort behov av kompetensutveckling kring vuxnas matematiklärande. Utbudet av 
kurser/konferenser är mycket begränsat. Många matematiklärare har få eller inga 
ämneskollegor vilket gör att möjligheterna till utveckling och kollegialt lärande är små. Det 
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finns många lärare som är verksamma inom vuxenutbildningen och som har en mycket kort 
erfarenhet av vuxenutbildning. Dessa är i stort behov av grundläggande kunskaper om 
vuxnas lärande i allmänhet och i matematik i synnerhet. 

Vuxenutbildningens matematikresultat ger anledning till oro. Resultaten i PIAAC, som delvis 
berör matematiken, visar att det finns en växande grupp som presterar under en acceptabel 
nivå. Utifrån bl.a.  dessa bakgrundsfaktorer har vi påbörjat ett resonemang kring behovet av 
mera långsiktig och fördjupande kompetensutveckling. En inbjudan till ett samtal i början av 
2020 kring dessa frågor gick under senhösten ut till bl.a. några universitet och nationella 
centra. Vi har mött ett stort intresse och gensvar för detta område. 

Sent under året har vi också haft inledande samtal kring en möjlig satsning på 
kompetensutveckling med utgångspunkt från ett bildningsperspektiv på matematiken. 

Gruppen har haft 3 fysiska möten under året, dessutom har vi haft flera mindre möten kring 
bl.a webbsidan och konferensplanering med delar av gruppen. Flera av dessa möten har 
skett via Zoom. Vid några tillfällen har externa gäster bjudits in som ett led i ambitionen att 
utveckla kontakter med organisationer/myndigheter/personer med betydelse för vårt 
verksamhetsområde.  
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Verksamhetsberättelse SiV 2019  
 
SiV arbetsgrupp: 
  
Helena Gunnarsson, Göteborg   ordförande/sammankallande, 

Evägledning/Metodutvecklingsgruppen  
 
Monica Lindgren, Robertsfors      kassör  
 
Eva Florin, Jönköping          sekreterare  

Annebelle Hedén, Västerås         adjungerad ledamot till ViS, 
Evägledning/Metodutvecklingsgruppen 

 
Vanessa Janpar, Täby  Marknadsföring, Hemsida, Facebook, 

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

SiV
Studie- och yrkesvägledare

inom vuxenutbildning

SiV
Studie- och yrkesvägledare

inom vuxenutbildning
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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  
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Fysiska träffar:  
 
SiV arbetsgrupp har träffats 2 gånger under året.  
 
18 – 19 februari  SiV möte i Borlänge  
 
4 – 5 december  SiV möte 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 ViS konferensen 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 
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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   
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ViSa Verksamhetsberättelse 2019  

  
Arbetsgruppen har under året bestått av:   

  
Anna Örnestad Viva Komvux SFI Umeå, Umeå  
Pernilla Berntsen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö  
Eva-Britt Aspegren, Vetlanda Lärcentrum, Vetlanda  
Sandra Näslund, Vuxenutbildningscentrum, Stockholms stad  
Jennie Åström, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborg stad  
Susanne Nyholm, Botkyrka kommun/vuxenutbildning  
Jenny Menso, Hermods, Göteborg  
  
   
Administratörsnätverket har under året haft 4 fysiska möten och 7 via Skype.   
  
  

• Första fysiska mötet hölls i Linköping i samband med ViS-konferens där också 3  
ViSa-medlemmar deltog.  
Under dag två på konferensen ansvarade ViSa för en föreläsning som riktade sig till 
administratörer, ”Administrationen – Den dolda framgångsfaktorn”.   
Vi satsade också på att marknadsföra ViSa och vårt kommande seminarium samt stod i 
ViS monter.   

   
• Den 10 april i samband med ViS konferens träffades hela ViSa-nätverket i Linköping.  
Vi utvärderade vår medverkan i ViS-konferensen och vårt engagemang i kommande 
konferenser. Vi arbetade vidare med mallen om ”Rutiner kring seminarium” som vi 
påbörjat sedan tidigare.  
Vi påbörjade planeringen med vårt kommande seminarium som i år hölls i Malmö.   

  
• Den 27-28 juni träffades arbetsgruppen för ViSa i Dragör.   
Vi planerade för Skolverket och SCBs medverkan i vårt kommande seminarium den  
27 september. Frågor som också diskuterades var enkätfrågor för deltagarna samt 
eventuella samarbeten med de övriga nätverken under kommande år.  
Vi diskuterade om vi ska ha ett eget verktyg/program för våra enkätutskick.  

  
• Den 26-27 september träffades vi i Malmö. Den 26:e hade vi ett möte där vi  
arbetade med alla praktiska detaljer inför seminariet.  
I år var intresset dessvärre inte lika stort därför beslutade vi att hålla anmälan öppen en 
extra vecka. I slutändan deltog ca 50 deltagare.   
Vår analys är att seminarier i Stockholm lockar fler deltagare då det centrala läget 
underlättar resandet för våra deltagare.    

  
• Seminariet i Malmö var lyckat och det framgick tydligt i våra enkätsvar.  
Skolverket deltog åter igen och var som vanligt mycket uppskattat, nytt för i år var att 
SCB medverkade. Delar av SCBs föreläsning gjordes i samarbete med Skolverket.  
Årets inspirationsföreläsare var Angela Ahola.  
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Medlemmarna uppskattade verkligen att Skolverket och SCB deltog. Deltagarna tyckte 
att informationen från dem var mycket bra, detta berodde till stor del på att ViSa i förväg 
informerat både SCB och Skolverket vilka ämnen/områden som behövde lyftas.   
 
Efter seminariet genomfördes en enkätundersökning över seminariet i sin helhet som 
delgavs föreläsarna.  

  
• I början av november gjordes en ny enkätundersökning som skickades ut till ca 200 
medlemmar. Nytt för i år var att vi använde oss av ett nytt enkätverktyg.   
Frågor som berördes var bl.a. hur administratören upplever sitt arbete och sin vardag i 
samarbete med Skolverket och andra myndigheter.  

  
• Den 9-11 december möttes ViSa i Stockholm. ViSa besökte åter igen Skolverket där 
vi presenterade svaren från den stora enkäten.  
Skolverket uttryckte att de ser positivt på ViSas arbete och vill gärna medverka vid 
kommande seminarium i september 2020. ViSa träffade även Mikael Andersson, 
Tretton2 AB. Mikael ska göra en kartläggning om administratörens arbete inom vux på 
uppdrag från Gotit och undrade om ViSa kan vara honom behjälplig i ärendet som ska 
vara klart i maj 2020.  

  
• Verksamhetsberättelsen för 2019 skrevs och verksamhetsplan för 2020 skrevs.   

  
 
Förberedelserna inför ViSas fysiska möten har skett vi mail och via skype.  
 


