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Landsrapport 2021
Land: Sverige
Medlemsantal (per 31.12.2021): 929
Ordförande: Karin Asplund
Representanter i NFSY: Karin Asplund och Lena Collin var ordinarie, Katarina Petersson
och Mikaela Zelmerlööw var suppleanter under 2021.
Uppdrag:
Sveriges Vägledarförening har till uppgift att utveckla vägledningen genom att
- påverka samhället genom att undanröja orättvisor och utslagsmekanismer inom skola och
arbetsliv och för att främja allas möjligheter till utveckling i utbildning och arbetsliv.
- stimulera debatten om vägledningens innehåll, metoder, etik och organisation.
- bevaka grundutbildningen och fortbildningen inom vägledning.
uppmuntra forskning inom vägledning.
- stödja medlemmar i frågor av principiell, men icke facklig karaktär.
- främja samarbetet mellan alla som arbetar med vägledning.
- verka för samarbete med andra länder i vägledningsfrågor.
Pandemins konsekvenser för föreningens verksamhet
Styrelsen hade ett ordinarie fysiskt styrelsemöte som genomfördes i augusti 2021 i
Stockholm, övriga möten har varit digitala. Vi kan fortsatt konstatera att det är svårt att hålla
ihop verksamheten och för nya att komma in i styrelsearbetet när det bedrivs enbart på distans
och ser fram emot att kunna genomföra fler fysiska möten även om vi tror att föreningen i
vissa sammanhang kommer att fortsätta med en kombination av distans och fysiska möten.
Stora händelser:
Årsmötet genomfördes som ett webbaserat och med hjälp av TEAMS på eftermiddagstid
fredagen den 26 mars med totalt 30 deltagare.
Pandemin omöjliggjorde Academiautbytet våren 2021 men under hösten kunde 2 personer
delta i fysiska program i Dijon, Frankrike, respektive Navarra, Spanien. Föreningen lade i
samband med Vägledarkonferensen 2021 ut ett webbinarium om internationella utbyten som
bland annat innehöll information om hur man ansöker för att delta i Academia utbyte. Under
2021 lämnade föreningen i två ackrediteringsansökningar till nationella programkontoret
inom Erasmus +, en ansökan inom område skola och en ansökan inom område
Vuxenutbildning och bägge ansökningarna har blivit beviljade.
Regeringen var flitig under 2021 och föreningen har under året lämnat remissvar på följande
utredningar:
SOU 2021:2, Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap.
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SOU 2020:66, Samverkande krafter– för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för
elever med svenska som andraspråk
SOU 2020:46, Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet
SOU 2021:11, Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd-och
elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
Ds 2021:13, Nationell plan för trygghet och studiero
Remissvaren finns publicerade på SVF:s webbsida. www.vagledarforeningen.se
Under året har Etiska rådet diskuterat etik kopplat till vägledning och digitalisering.
Konsekvenser och nya arbetssätt inom vägledningen skapar nya utmaningar och etiska
frågeställningar. Etiska rådet har därigenom inlett arbetet med en översyn av de etiska
riktlinjerna i relation till digitalisering och förändrade arbetssätt inom vägledningen. Etiska
rådet har under året fortsatt med arbetat med att utveckla och stärka arbetet med etik och
vägledning. Etiska rådet har tillsammans med styrelsen sett till att de etiska riktlinjerna har
delats ut till medlemmarna i Vägledaren nr 4 2021.
Konferenser:
Rikskonferensen 2021 genomfördes 28 oktober som en webbaserad en-dagskonferens med
totalt 269 deltagare. Nytt för året var ett digitalt seminarieupplägg som innebar att
förinspelade seminarier kunde tas del av i två veckor efter avslutad konferens. Rubriken var
”Vägledning i en pandemipåverkad väntan på framtiden” och var enligt den efterföljande
deltagarenkäten mycket uppskattad. Återigen levererades en uppskattad konferens under
pågående pandemi, och vid det här tillfället erbjöds även en digital mingelfunktion. Årets
moderator var Frida Boisen och föreläsare var Mia Lindberg, Jaana Kettunen, Sven
Bremberg, representanter från Arbetsförmedlingen och Fredrik Löfgren. En förinspelad
hälsning från Sveriges utbildningsminister Anna Ekström fanns också på
konferensprogrammet.
Övrigt:
Vägledarpriset 2021 har tilldelats Frida Klar med motiveringen:
”Entusiasm, livfullhet, inspiration, glädje, storsinthet och engagemang utgör Fridas arbete
som studie- och yrkesvägledare! Frida Klar har mött utmaningar under Covid-19-pandemin
med stort engagemang och nytänkande. Hon skapade en Youtube-kanal för sina elever
innehållande korta intervjuklipp med influensers och politiker i syfte att förmedla inspiration,
hopp och framtidstro.
Frida lyfter vägledningen genom att engagera både elever och personal i sina aktiviteter. Hon
arbetar med alla årskurser i sin skola och har ett tydligt normkritiskt tänkande utifrån skolans
kompensatoriska uppdrag. Med stor kreativitet har Frida anordnat utbildningsmässor,
inkluderingsprojekt, tipspromenader och julkalendrar, alltid väl anpassade för låg- och
mellanstadieelever. Med sitt sätt inspirerar Frida kollegor både på och utanför sin skola.
Prestigelöst delar hon med sig av sitt självskapade material för allas glädje och utveckling.”
Web-sidor:
www.vagledarforeningen.se
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