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Verksamhetsberättelse 2021  
 
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 2021-04-14 och styrelsens konstituerande, haft följande 
sammansättning:  
  
Ordförande  Jonas Jonsson, Kävlinge kommun  
Vice ordförande     Marie Egerstad, Göteborgsregionen 
Kassör     Christian Thomsen, Eksjö kommun 
Sekreterare     Jennie Sjögren, Sundsvalls kommun 
Vice kassör  Simon Dahlgren, Skellefteå kommun 
Vice sekreterare Anna Falkström Olsson, Linköpings kommun 
Ledamot     Magnus Andersson, Östersunds kommun   
Ledamot     Inger Lilienberg, ABF Stockholm 
Ledamot     Michaela Zankl, Folkuniversitetet   
Suppleant   Jussi Koreila, Stockholms stad 
Suppleant   Claudiu Deak, Academedia 
Suppleant   Sofie Wiklund, Arena utbildning 
  
Enligt förbundets stadgar ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år. Styrelsen har 
under verksamhetsåret genomfört tio protokollförda styrelsemöten, åtta digitala och två fysiska 
möten.  
  
Revisorer  
Ordinarie (sammank)  Klas Lundström, Markaryds kommun   
Ordinarie   Ulrika Grönqvist, Uppsala kommun  
Suppleant   Tomas Stens, VuxAcademy AB 
Suppleant   Tomas Näslund, Östhammars kommun  
  
Valberedning  
Elisabeth Andreasson (sammankallande), Vävra Utbildning 
Eva Holm, Kinda kommun 
Tony Ivarsson, Nercia utbildning & bemanning  
Jonas Jegers, Jegers Consulting AB   
Rasmus Rossi, AU Utbildning AB 
 
Medlemmar  
I slutet av 2021 hade förbundet 168 medlemmar att jämföra med 158 medlemmar i slutet av 
2020. 
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Verksamhet under året 
 
ViS verksamhet har starkt påverkats av den pågående coronapandemin. Årsmöte och ViS-
konferens har genomförts i digital form, liksom de flesta av styrelsemötena. Formerna för 
arrangerade mötesplatser för verksamma inom vuxenutbildningen och andra med intresse av 
densamma, kommunikation internt och externt samt påverkansarbete har anpassats till 
rådande förutsättningar.  
De specifika förutsättningarna med vissa inställda arrangemang, minskade kostnader för resor 
etc. har inneburit ett ekonomiskt överskott för förbundet.   
 
Påverkansarbete  
ViS har under året satt fokus på påverkansarbete och betonat detta som förbundets 
kärnuppdrag. Väl etablerade kontakter med departement, myndigheter och SKR har utgjort en 
viktig grund för detta arbete. ViS har på olika sätt, på lokal, regional och nationell nivå, lyft fram 
vuxenutbildningen, problematiserat och bevakat för vuxenutbildningen angelägna 
frågeställningar och bedrivit ett aktivt påverkansarbete gentemot beslutsfattare och 
myndigheter.  
 
Besvarandet av remisser är en viktig del i påverkansarbetet. Förbundet är en väletablerad 
remissinstans inom vuxenutbildningsområdet och har under året besvarat ett stort antal 
remisser, bland annat gällande betänkandet från KLIVA-utredningen, departementsskrivelsen 
Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitik och 
Läromedelsutredningens betänkande. Flera av de besvarade remisserna har berört utredningar 
och förslag som bedöms kunna komma att ha stor betydelse för vuxenutbildningen framöver. 
ViS har följt arbetet med pågående utredningar och har en representant i Sfi-
pengsutredningens expertgrupp. 
 
Med anledning av coronapandemin, och de förutsättningar för styrelsearbetet som har följt av 
denna, har antalet inbjudna gäster till styrelsemötena varit mycket begränsat under året 
jämfört med tidigare år. Då direkta möten med olika aktörer, utredare, departements- och 
myndighetsföreträdare, som på olika sätt har inflytande över vuxenutbildningen, ses som ett 
bra sätt att framföra förbundets åsikter på, har det planerats för att denna typ av möten ska 
återupptas.   
 
ViS har under året följt utvecklingen kring de riktade statsbidragen till vuxenutbildningen och 
har konstaterat att framskjuten ansökan om statsbidrag för 2022 samt förändringar av 
statsbidragen under pågående bidragsår har haft en negativ påverkan på huvudmän och 
verksamheter. Förändringarna har ytterligare försämrat möjligheterna till långsiktig planering 
och sannolikt inneburit att nyttjandet av tillgängliga statsbidrag har försvagats. ViS ser detta 
som ett angeläget område att arbeta vidare med inför kommande år.   
 
Under året har ViS identifierat ett behov av att uppmärksamma yrkesvux betydelse för 
arbetslivets kompetensförsörjning och förbundet har påbörjat ett arbete för att ytterligare lyfta 
fram hur stor del av arbetsmarknadens kompetensbehov som kan tillgodoses genom 
vuxenutbildningen och utbildning på gymnasial nivå.  
 
Medlemsfokus 
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Förbundet har under verksamhetsåret haft en tydligt positiv medlemsutveckling. 
Subventionerade avgifter för deltagande i förbundets mötesplatser antas ha bidragit till den 
positiva utvecklingen, och att även fortsättningsvis tillgängliggöra olika arrangemang exklusivt, 
eller till kraftigt reducerade priser, för medlemmar bedöms kunna bidra till en fortsatt positiv 
medlemsutveckling. 
 
Mötesplatser  
Att skapa mötesplatser för vuxenutbildningens intressenter är en central del av ViS verksamhet. 
Konferensen planerades att, som vanligt, genomföras tillsammans med årsmötet under våren. 
På grund av coronapandemin fick konferensen emellertid skjutas upp till hösten, men inte 
heller då kunde den genomföras på det sätt som var planerat utan konferensen fick 
genomföras i digital form. Årsmötet 2021 genomfördes digitalt i april månad. 
ViS skolledarforum genomfördes som planerat under våren. 
Årsmötet beslutade att avbryta planeringen för medverkan i Almedalen 2021.  
 
ViS nätverk har genomfört, eller medverkat vid, konferenser och webbinarier, vilket beskrivs i 
nätverkens egna verksamhetsberättelser. 
  
Kommunikation  
Arbetet med såväl intern som extern kommunikation har fortsatt att utvecklas. För arbetet med 
information har en informationsansvarig arvoderats. Via hemsidan sprids information om 
förbundets verksamhet samt styrelsens och nätverkens arbete och aktuella pressklipp, som på 
olika sätt berör vuxenutbildningen, anslås. Information och nyheter med hög relevans för 
vuxenutbildningen sprids dagligen via inlägg på Facebook. Även LinkedIn och Twitter används 
som kommunikationskanal. 
 
Under året har ViS publicerat nio poddar på temat vuxenutbildning under namnet ViS-podden 
på plattformarna Spotify och PodBean. Under året genomfördes också fyra dagsaktuella 
webbinarier under namnet "ViS Live", där det populäraste webbinariet var 
sommaravslutningen tillsammans med utbildningsminister Anna Ekström. 
 
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 och 
nätverken har under året haft en kontinuerlig kontakt och sedan hösten har 
nätverksrepresentanter regelbundet deltagit vid styrelsemötena. Nätverkens verksamhet finns 
beskriven i bilagda verksamhetsberättelser för respektive nätverk. 
 
Samverkan 
Under året har ett arbete genomförts för att ytterligare stärka samverkan mellan styrelsen och 
förbundets olika nätverk. Avsikten med detta är att få en så sammanhållen och effektiv 
verksamhet som möjligt, där resurser både inom styrelsen och nätverken tas tillvara på bästa 
sätt med hänsyn tagen till förbundets syfte och nyttan för medlemmarna. Arbetet har slutförts 
och ett dokument som fastställer hur samverkan ska ske har formulerats. 
 
Under året har ViS haft dialog med Almega utbildningsföretagen kring ett möjligt samarbete i 
frågor med koppling till upphandling av utbildning. I arbetet kring upphandlingsfrågan har 
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kontakter tagits även med Skolverket och SKR. Under arbetets gång har frågan breddats i syfte 
att belysa olika delar av anförskaffningsprocessen med fokus på ”utbildning med hög kvalité”. 
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RESULTATRÄKNING 

  
2021-01-01 

 
2020-01-01 

 
Not 2021-12-31 

 
2020-12-31 

     
 Verksamhetsintäkter 1 2 200 100 

 
3 054 001 

     
Summa nettoomsättning 2 200 100 

 
3 054 001 

     
 Rörelsens kostnader 

   
 Externa kostnader 2 -1 608 460 

 
-1 322 104 

     
Summa övriga externa kostnader -1 608 460 

 
-1 322 104 

     
 Rörelseresultat 

 
591 640 

 
1 731 898 

     
 Resultat från finansiella investeringar 

   
 Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 0 

 

319,49 

     
Summa finansiella poster 0 

 
319,49 

     
 Årets resultat 

 
591 640 

 
1 732 217 
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BALANSRÄKNING 

 
 Not 2021-12-31  2020-12-31 
TILLGÅNGAR     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar     
     
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 956  1 159 631 

     
Kassa och bank  3 837 156  2 116 782 

     
Summa omsättningstillgångar  3 854 112  3 276 413 

     
SUMMA TILLGÅNGAR  3 854 112  3 276 413 

     
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Eget kapital     

     
Fritt eget kapital     
Balanserat resultat  3 161 070  1 428 853 
Årets resultat  591 640  1 732 217 

  3 752 710  3 161 070 
     

Summa eget kapital  3 752 710  3 161 070 
     

Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  53 023  78 130 
Övriga kortfristiga skulder  17 864  16 942 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 3 30 515  20 272 

     
Summa kortfristiga skulder  101 402  115 344 

     
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 3 854 112  3 276 413 

     
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 2021-12-31  2020-12-31 
Medlemsavgifter 2 090 000  1 897 500 
Kurser och konferenser, nätverk 110 100  0 
ViS konferens netto 0  1 156 502 
Utställningar vid ViS konferens netto 0  0 
Övriga intäkter & öresutjämning 0  -1 

 2 200 100  3 054 001 
Not 2:    
Externa kostnader      
Styrelsearbete -342 821  -388 586 
Administration -218 712  -211 364 
Kommunikation, IT -211 574  -197 707 
Nätverk, arbetsgrupper -160 616  -143 583 
Nyhetsartiklar, reportage etc. 0  -37 645 
Skolledarforum -75 000  0 
Almedalen -14 375  -165 000 
ViS konferens -369 827  0 
Poddar och Webbinarier -215 535  -178 219 

 -1 608 460  -1 322 104 
Not 3:    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
Övriga interimsskulder -30 515  -20 267 
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Stockholm 2022- 

 
 
 
 
 

Jonas Jonsson Marie Egerstad Christian Thomsen 
ordförande vice ordförande kassör 

 
 
 
 
 

Jennie Sjögren Simon Dahlgren Anna Falkström Olsson 
sekreterare vice kassör vice sekreterare 

 
 
 
 
 

Magnus Andersson Michaela Zankl Jussi Koreila 
ledamot ledamot ledamot 
   
   
   
   
   
Claudiu Deak   
ledamot   
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Verksamhetsberättelse  
 

ViSa 
 

Period 2021 
 
Uppdraget  
ViSa arbetar för att tillvarata administratörers särställning inom vuxenutbildning. Vi verkar för 
fortbildning, erfarenhetsutbyte, utveckling, samt skapar förutsättningar för medlemmar att 
etablera egna kontaktnät. ViSas arbetsgrupp innefattar 6 personer, vi är spridda från Malmö till 
Umeå. Vi planerar och genomför seminarier för administratörer samt svarar på remisser och 
omvärldsbevakar för att hålla våra medlemmar uppdaterade. 

ViSa jobbar också för att belysa administratörers roll genom att förmedla administratörens 
komplexa arbetsuppgifter, belastning samt systemtekniska utmaningar.  

 
Verksamhet under året 
  
Fokusområde  

• ViSas årliga konferens 
• Enkäter 
• Samarbete mellan ViS styrelse och nätverken 

 
 
Förändringar som påverkar yrkesgruppen  
Flertalet förändringar från Skolverket har påverkat yrkesgruppen. Exempelvis: nya 
examensområden, kursförändringar inom flertalet yrkesutbildningar, nya yrkespaket, nya 
urvalsregler, införande av komvuxarbete (komvuxbevis), kommande förenklad betygsskala med 
mera.  
 
Mötesplatser  
Administratörsnätverket har under året haft flera möten via Teams. Därutöver har det skett 
möten digitalt mellan både SIV-nätverket och Matematiknätverket samt med VIS styrelse. 
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Under våra möten har vi arbetat med förberedelse inför vår konferens som genomfördes 24 
september 2021 digitalt. Vi skapade ett program och bjöd in föreläsare utifrån medlemmarnas 
önskemål och behov. Vi kartlagde kommande förändringar och frågeställningar som berör 
administratörer inom vuxenutbildningen som respektive föreläsare fick ta del av inför 
konferensen. Föredragshållare på konferensen var: CSN, Skolverket, Mikael Andersson 
(Tretton2 AB) samt inspirationsföreläsare Tomas Eriksson.  
Efter konferensen publicerade vi på Vis hemsida presentationer från respektive föreläsare samt 
även svar på de frågor som föreläsarna återkom med i efterhand. 
 
Efter genomförd konferens skickades en enkätundersökning ut till alla 273 deltagare, vilket är 
rekord i antal anmälningar. Konferensen var lyckad och det framgick tydligt i våra enkätsvar. 
Deltagarna tyckte att informationen under konferensen var mycket bra, detta berodde till stor 
del på att ViSa i förväg informerat respektive föreläsare vilka ämnen/områden som behövde 
lyftas.  
 
 
Påverkansarbete  
ViSa har fortsatt sitt samarbete med Skolverket och CSN kring aktuella ärenden.  
Under året har vi svarat på frågor från Skolverket kring administration.  
 
Under vår digitala konferens fick deltagarna ställa frågor och lämna sina synpunkter på  
Skolverket och CSNs regler genom att beskriva hur det påverkar administratörernas arbete.  
 
Under 2021 genomförde vi en enkätundersökning med syfte att belysa 
administratörernas arbetssituation. Vi ser enkätsvaren som ett underlag i våra 
kontakter med myndigheter såsom tex CSN och Skolverket. Nätverket planerar att 
presentera svaren för medlemmar digitalt på Facebook, ViS-hemsida samt under 
kommande års ViSa konferens 2022. 
 
Under ViSa konferensen 2021 lyftes problematik med CSNs regelverk. Frågan togs vidare till 
2021 års ViS konferens. Därefter på uppdrag av Vis styrelse har vi tagit fram ett underlag till 
skrivelse om CSNs regelverk och vuxenutbildningens flexibilitet med syfte att skickas vidare till 
utbildningsministern. 
 
 
Kommunikation  
Vi marknadsförde ViSa via följande kontaktvägar: 
 

• VIS hemsida 
o Presentation av kommande konferens, enkätundersökningar och våra 

samarbeten med andra myndigheter. 
• VIS nyhetsbrev 

o Presentation av kommande konferens, enkätundersökningar och våra 
samarbeten med andra myndigheter. 

• VIS-konferensen (Utgått 2021 pga Covid19) 
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o Vi hade planerat att marknadsföra vårt nätverk och vår kommande 
konferens via flyers och dialog med deltagare. 

• Ledamöternas egna kontaktnät 
o Ledamöternas kontaktnät används för att samla in och delge 

information om ViSas verksamhet. 
• Mejlutskick 

O Sker inför konferenser och enkätundersökningar. 
• Facebook 

o Arbetet med att marknadsföra ViSa på Facebook fortgår.  
 
Återkoppling till periodens verksamhetsplan 
På grund av situationen med Covid19 kunde inte fysiska möten genomföras, istället blev det 
digitala möten. Av samma orsak kunde vi inte genomföra studiebesök. ViSas konferens blev 
digital. 
 
Samverkan 
Samarbete inom VIS styrelse och nätverken. 
Vi har tillsammans med de andra nätverken lämnat in synpunkter till VIS styrelse gällande 
nätverkens roll inom ViS.  
 
Arbetsgruppen 
I början på året har en ledamot utgått på grund av arbetsgivarens avslut i ViS. 
Arbetsgruppen består nu av sex ledamöter: 
Anna Örnestad, Umevux, Umeå 
Pernilla Berntsen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Malmö stad 
Eva-Britt Aspegren, Vetlanda Lärcentrum, Vetlanda 
Sandra Näslund, Vuxenutbildningscentrum, Stockholms stad 
Jennie Åström, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborg stad 
Jenny Menso, Iris Hadar AB, Göteborg 
 

 
 

  



Org.nummer 082439-3301 Box 54, 234 21 Lomma 

 

 

Verksamhetsberättelse 

ViS nätverk för vuxnas matematiklärande 

Verksamhetsåret 2021 

Uppdraget 
Vuxenutbildningen i Sveriges kommuner styrs av gemensamma lagar och regler men saknar 
likartade ekonomiska förutsättningar. I vissa kommuner är vuxenutbildningen lågprioriterad 
jämfört med andra skolformer och personalen har lite kontakt med andra vuxenutbildare. 
Det är heller inte ovanligt att kommuner använder sig av möjligheten att anordna all sin 
verksamhet på entreprenad, vilket ofta leder till att orter får många utbildningsanordnare 
som även de har minimalt erfarenhetsutbyte. 

 
Många kommuner möter stärkta krav på flexibla utbildningsformer, vilket ger en ökad 
komplexitet, varför olika yrkesgrupper inom den kommunala vuxenutbildningen och på 
entreprenad behöver samverka mer. ViS-matematik vill underlätta och stödja denna 
kommunikation. Därför har vi under året anordnat webbinarier som inte bara vänder sig 
till matematiklärare. 

 
Vi har under året också arbetat aktivt med att kartlägga medlemmars önskemål om 
kompetensutveckling. Detta har vi gjort i dialogform och genom enkäter. På så sätt har vi 
också fått bra tips på aktiviteter som vi kan planera att genomföra. Ett annat av våra 
viktiga uppdrag är att förstå och om möjligt bidra till att höja de låga resultaten i ämnet. 
Vis-matematik ska: 

 
• skapa forum för dialog mellan vuxenutbildare, 
• skapa forum för dialog mellan praktiker och forskare för att utveckla en 

vuxenutbildning som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig 
grund, 

• verka för påverkansarbete som rör matematikämnets roll och 
betydelse i vuxenutbildningen och samhällsutvecklingen, 

• lyfta frågor som rör vuxnas lärande, 
• lyfta och sprida idéer, exempel och erfarenheter, 
• synliggöra ViS och nätverkets arbete gentemot vuxenutbildare, organisationer 

och     myndigheter samt verka för att vuxenutbildningens speciella förutsättningar 
och villkor får en mera framträdande roll i lärarutbildningen samt att 
kompetensutvecklingsmöjligheterna  förbättras. 
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Verksamhet under året 

Fokusområde 
Årets mer specifika fokusområde har varit att använda digitala verktyg för att organisera 
fortbildning kring aktuella teman. En del av fortbildningen har även riktat sig mot andra 
yrkeskategorier inom vuxenutbildningen än skolledare och lärare i matematik. 

 
För övrigt fokuserar vi alltid på att försöka tillgodose medlemmarnas önskemål och 
intressen. Under året har vi därför följt samhällsutvecklingen, nationellt och internationellt, 
samt de nya kursplanerna och det förslag till ämnesutformningen i matematik som är tänkt 
att implementeras år 2025. Två webbinarier som vi har anordnat har därför handlat om 
Coronapandemin och hur statistiken används och tolkas ur ett matematiskt perspektiv, men 
även ur ett allmänintresse. Ett annat har fokuserat på den nya betygsskalan på 
grundläggande nivå, de nya ämnesplanerna på gymnasial nivå men även på den planerade 
ämnesutformningen på gymnasiet. 

 
Förändringar som påverkar yrkesgruppen 

Som för alla andra verksamheter har ViS-matematik påverkats av pandemin. För oss har det 
inneburit ett rejält kliv framåt när det kommer till att genomföra webbinarier. En annan 
effekt är att vi har utvecklat en bra kommunikationsform genom vilken vi i huvudsak har haft 
aktiviteter på inte mer än två timmar. 

 
Mötesplatser 
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

Den 13 april genomfördes i samarbete med ViS styrelse ett webbinarium som lyfte 
skollagens krav på att verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Då diskuterade forskare, Skolverkets experter och lärare frågeställningar som vad 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet betyder och hur man bör arbeta i praktiken. 
Medverkande var Jonna Wiblom och Tammi Gustavsson Nadel från Skolverket, Jörgen 
Dimenäs från högskolan Dalarna och Christer Näslund från Komvux i Borlänge samt vårt 
eget nätverk. 

 
Statistikens, diagrammens och modelleringens roller i matematikkurserna – i ljuset av 
mediabevakningen av pandemin 

Under två eftermiddagar, torsdag 29 april och onsdag 19 maj, bjöd vi in till webbinarier 
med samtal kring behovet och betydelsen av statistikkunskaper. Vid det första tillfället 
samtalade de fyra forskarna Tom Britton, Martin Lackéus, Jonas Bergman Ärlebäck och 
Odur Olander med varandra med utgångpunkt från sina forsknings/intresseområden. Vid 
det andra tillfället, den19 maj, fick de didaktiska frågorna större utrymme. Då medverkade 
Martin Lackéus, Jonas Bergman Ärlebäck och Odur Olander. 
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Några frågeställningar var: Hur skapas modeller för smittspridning? Hur tolkas diagram och 
olika statistiska mått? Hur insamlas och tolkas data av ”mjukare karaktär”? Vilka didaktiska 
utmaningar finns det? Det fanns också möjlighet att i mindre grupper träffa forskarna i 
dialogform och för kontaktskapande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Frågorna 
hade stort allmänintresse, inte bara för matematiklärare utan också för skolledare och 
andra yrkeskategorier. 

Rapporteringen i olika medier om covid-19 visar tydligt hur viktigt det är för alla 
medborgare att kunna tolka och förstå den information som myndigheter och media lämnar 
i form av texter, statistik och diagram. Det är unikt att delar av matematikkurserna får en 
sådan aktualitet! 

Aktuella förändringar som berör vuxenutbildningens matematikkurser på 
grundläggande- och gymnasienivå. 

Den 25 november anordnade vi ett webbinarium om aktuella och kommande 
förändringar inom vuxenutbildningens matematikkurser på grundläggande- och 
gymnasial nivå. 
Webbinariet var mycket uppskattat och fler än hundra deltagare anslöt sig. Medverkade 
gjorde Simon Husmark och Johan Falk från Skolverket och så blev det möjligt för deltagarna 
att ställa frågor och ha en dialog med Skolverket. Vi presenterade såväl vårt nätverksarbete 
som ViS övriga verksamheter, några av våra samarbetspartners samt kommande aktiviteter, 
både i egen och andras regi. De aktiviteter i andras regi som berör vuxnas matematiklärande 
och presenterades var matematikbiennalen, ALMs (Adults Learning Mathematics) 
sommarkonferens, denna gång i Barcelona, och NVLs nordiska konferens med inriktning mot 
vuxnas lärande i matematik. Avslutningsvis inbjöds deltagarna att komma med förslag på 
aktiviteter till nästa verksamhetsår. 

Påverkansarbete 
Under året har vi lämnat matematikspecifika synpunkter på den planerade övergången 
från kursutformning till ämnesutformning. Följande områden belystes ytterligare: 

• ViS syn på ämnesbetyg i Komvux. 
• Om föreslagen modell ska användas. 
• När är en övergång lämplig? 
• Fördelar/nackdelar med samtidig övergång? 
• Övriga synpunkter på Betygsutredningens förslag. 
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Kommunikation 

Nätverkets informationskanaler har i huvudsak varit ViS nyhetsbrev, ViS hemsida och 
utvärderingar av webbinarier. Därutöver har kommunikationen skett via personliga 
kontakter och sociala medier. 

 
Återkoppling till periodens verksamhetsplan 

På grund av pandemin har vi tvingats avvakta med planerade aktiviteter, 
se verksamhetsplanen för 2021. 

 
Samverkan 

Nätverket har medverkat i arbetsgruppen för utredning av samarbetsformer mellan 
styrelse och nätverk. Med de två andra nätverken har vi haft täta och goda kontakter 
med ett tiotal möten under året. 

 
En organisation som vi har ett tätt samarbete med är ALM (Adults Learning Mathematics) i 
vilken vi även har två styrelseledamöter. Andra betydelsefulle samarbetspartners är 
Linköpings universitetet, NCM (Nationellt centrum för matematikutbildning), NVL (Nordiskt 
nätverk för vuxnas lärande) och Encell (Sveriges nationella kompetenscentrum för livslångt 
lärande). I Linköping har vi under året träffat Andreas Fejes och några av hans medarbetare. 
NCM, Encell och Linköpings universitet har varit ett stöd som källor till inspiration och 
kunskap men även till glädje för att sprida information och tillhandahålla möteslokaler. En 
organisation som vi har lite lösare band till är SMaL (Sveriges matematiklärare). 

 
Utöver ovan har vi också goda kontakter med Skolverket och forskare. Dessa har vi 
etablerat genom åren. Genom att nätverka kan vi hålla oss uppdaterade kring hur 
vuxenutbildningen i matematik organiseras och utvecklas i Sverige och i andra länder. När 
vi nätverkar får även fler lära känna ViS! 

 
Arbetsgruppen 
 

Hans Melén Hermods 
Linda Jarlskog kommunal vuxenutbildning, 
Lund Charlotte Arkenback-Sundström Academedia, Göteborg 
Christer Näslund kommunal vuxenutbildning, Borlänge 
Tomas Näslund kommunal vuxenutbildning, Östhammar 
Monika Lundberg IAF, Sundsvall 
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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. 
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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. 
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Digitala arbetsgruppsmöten SiV 

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

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. 
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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. 
 
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 
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Tina Ryde, Gagnef 
Marknadsföring, Hemsidan, Nyhetsbrev ViS, Kassör 
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