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Årsberättelse  
 

SIV Studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning 
 

Period 2021 
 

Uppdraget  
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.  

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 

 

Verksamhet under året 
 

Fokusområde  
 

Prioriterade områden under år 2021 har varit att marknadsföra oss genom sociala medier 

och på hemsidan. Vi har varit aktiva på hemsidan visnet.se där vi både annonserat efter nya 

medlemmar till arbetsgruppen samt visat resultat av våra deltaganden i konferenser, 

rekryteringar och webbinarium. SIV-sidan på Facebook har använts på liknande sätt men 

även för att sprida information från olika myndigheter och organisationer kring ämnen 

aktuella för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning. På Facebooksidan har vi för 

närvarande 595 medlemmar, vilket kan jämföras mot att den hade närmare 400 medlemmar 

i januari 2021. Vilka som kan bli medlemmar i Facebookgruppen har under året reviderats. 

Från att endast accepterat studie- och yrkesvägledare som är verksamma inom 

vuxenutbildning eller under utbildning till studie- och yrkesvägledare samt ViS styrelse till att 

även godkänna andra yrkesfunktioner med intressen inom vuxenutbildning. Anledningen till 

denna ändring är för att möjliggöra spridning av kunskap. 

 

http://www.visnet.se/
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Under året har arbete fortsatt med uppsökande verksamhet då vi har erfarit att flera av ViS 

medlemmars studie- och yrkesvägledare saknar kännedom att per automatik samtidigt är 

medlemmar i SiV. Därför har fokus legat på att berätta om SiV, om vilka vi är och vilka frågor 

vi arbetar med. Samarbetet mellan ViS och nätverken har under året utvecklats genom ett 

strategiskt arbete med olika fokusområden. 

 

Under 2021 rekryterades 3 nya medlemmar. Tidigare medlemmar Leena Grenvall och 

Vanessa Janpár har slutat i arbetsgruppen. 

Förändringar som påverkar yrkesgruppen  
Ett av arbetsgruppens mål inför 2021 var att nätverka med kollegor runt om i landet kring 

digital vägledning, bland annat genom fortbildning inom det digitala. Digitala möten kan 

anses ha blivit ”det nya normala” för studie- och yrkesvägledare att arbeta med samtal på 

distans, ofta genom digitala mötesrum.  

 

Mötesplatser  

ViS Årsmöte 

Fem deltog i ViS konferensen som i år var en digital endagskonferens den 14 april. 

 

Konferenser 

Två ur arbetsgruppen har deltagit i konferenser inom Vägledarkalendariet och ytterligare två 

deltog i den digitala IAEVG konferensen.  

 

Genomförda webbinarier 2021 (7 st) 

Framtidskortet   26 februari  8 deltagare 

SPSM     31 mars  46 deltagare 

Bubbelmöte om digital vägledning 26 april  21 deltagare 

SFI + Yrk    11 maj   33 deltagare 

Det nya normala (ViS-konferens) 4 oktober  83 deltagare 

Euroguidance    12 nov   19 deltagare 

Migrationsverket   9 december  48 deltagare 

 

Om webbinarierna 

SiV:s mål är fortsatt att anordna webbinarier gratis, men numer i egen regi, via plattformen 

Teams, mot tidigare i samarbete med Vux i Norrtälje och Lars Hugsén.  

 

Digitala arbetsgruppsmöten SiV 

Vi har genomfört 15 stycken webbmöten i SIVs arbetsgrupp under året. 

http://www.visnet.se/
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Webbmöten SiV tillsammans med matematikerna och VisA 

16 stycken 

 

Webbmöten med Arbetsgruppen ViS + Nätverken 

4 stycken 

 

Webbmöten SiV webbinariegrupp 

6 stycken 

 

Webbmöten ViS + SiV webbinariegrupp (Ny arbetsgrupp för i år) 

6 stycken 

 

Webbmöten SiV tillsammans med Metodutvecklingsgruppen Framtidskortet.se / eVagledning 

15 stycken 

 

Fysiska träffar och studiebesök 

SiV arbetsgrupp har träffats 1 gång under året, 23-24 november i Stockholm. I samband med 

SiV:s fysiska möten planerar vi alltid in studiebesök, denna gång två studiebesök. Först vid 

Solna kommuns vuxenutbildning och därefter på UHR. 

 

Påverkansarbete  

En representant från SiV ingick i arbetet med remissvaret på betygsutredningen, en annan i 

arbetet kring ett nytt studiemedel från CSN och mot slutet av året ytterligare en 

representant i arbetet med remissvar gällande föreskrifter om ändring i Universitets och 

högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval. 

 

En skrivelse togs fram riktat till Anna Ekström, utbildningsminister, gällande krockar mellan 

regelverk för vuxenutbildning och CSN. Skrivelsen sammanställdes sedan kombinerat med 

skrivelse från ViSA av ViS. 

Skolverket och SiV hade under våren ett samtal om de ändrade prioriteringsreglerna till 

vuxenutbildningen. Under hösten tillfrågades arbetsgruppen av UHR att ingå i en testgrupp 

för en ny lärplattform för studie- och yrkesvägledare. 

 

Kommunikation  
Arbetsgruppen har varit aktiva på hemsidan visnet.se, via SIV-sidan på Facebook, genom 

inlägg i nyhetsbrev som skickats ut till medlemmar via e-post från ViS samt genom 

webbinarier.  

http://www.visnet.se/
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Återkoppling till periodens verksamhetsplan 
De planerade målen för 2021 anses ha uppnåtts och överträffats på samtliga punkter. Såväl 

medlemmar inom ViS som följare på Facebooksidan “Studie- och yrkesvägledare inom 

vuxenutbildning” har ökat under året. Rekryterande satsningar har resulterat i en breddad 

kompetens inom arbetsgruppen. 

 

Samverkan 

SiV har samverkat med Skolverket, UHR, CSN, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 

Euroguidance, eVagledning.se, Framtidskortet.se, Sveriges vägledarförening, 

Migrationsverket och bildat nätverk mellan vuxenutbildningar gällande fortbildning i 

elevhanteringssystemet Tieto Education. Vi vill fortsatt stärka samarbetet med och 

förståelsen för övriga yrkeskategorier som arbetar inom vuxenutbildning. 

 

Arbetsgruppen 

Anna Falkdahl, Sundsvall  
Facebook, Marknadsföring, Sekreterare, Uppsökande verksamhet 

Ann-Sofie Säbom, Hässleholm 

Webbinariegrupp internt samt med ViS, Konferensgrupp 

Berit Kristiansen, Stockholm 

Eva Florin, Jönköping 

Adjungerad ledamot till ViS, Konferensgrupp, Kontaktperson mot övriga nätverk 

Helena Gunnarsson, Göteborg 

Webbinariegruppen, Konferensgrupp 

Lovisa Bergström, Göteborg 

Webbinariegruppen, Uppsökande verksamhet, Konferensgrupp 

Tina Ryde, Gagnef 

Marknadsföring, Hemsidan, Nyhetsbrev ViS, Kassör 

http://www.visnet.se/

