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En rörelse i tiden

UndEr 2012 händE det mycket inom folkbildningen. Folkbildningsutredningen läm
nade ett förslag på hur statens utvärderingar av folkbildningen bör utformas. Och sam
tidigt som de äldsta folkhögskolorna kunde se tillbaka på en mer än 140 år lång historia, 
och det äldsta studieförbundet Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) firade hundraårs- 
jubileum, arbetade studieförbund och folkhögskolor fram underlag till folkbildningens 
framtida inriktning och prioriteringar. 

Folkbildningens Vägval & Vilja blev slutresultatet, ett dokument med många exem
pel på hur folkhögskolor och studieförbund kan bidra till en positiv samhällsutveckling. 
I den årsskrift som Folkbildningsrådet presenterar 2013 speglas de bärande tankarna 
i Folkbildningens Vägval & Vilja. Med hjälp av reportage och analyser visar vi hur 
folkbildare redan i dag:

•	 arbetar för att skapa bildning och sammanhang i en föränderlig värld
•	 skapar tillgänglighet och delaktighet genom att inkludera och erbjuda mötes

platser för olika grupper av människor
•	 verkar för att stärka och utveckla demokratin i samverkan med det civila sam

hällets organisationer – lokalt, nationellt och även utanför Sveriges gränser 
•	 bidrar som en del i många medborgares livslånga lärande och stärker deras 

förutsättningar på arbetsmarknaden
•	 bidrar till kulturupplevelser för alla och möter människors behov av eget 

skapande.

Om allt detta kan du läsa om i Folkbildning 2013– Årsskrift om folkbildningen 
i samhället.

Jag hoppas att du blir lika inspirerad som jag!

Britten MånssonWallin
Generalsekreterare
Stockholm den 18 juni 2013

foto: folkbildningsrådet
/johanna hanno
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Vad är Folkbildning?

Folkbildning som idé och metod
Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna. Den är ”fri och frivillig” i bemärkel
sen att människor själva väljer om och när de vill delta. 

Folkbildning handlar om att så långt som möjligt anpassa kurser och studiecirklar 
efter deltagarna, om att utgå från deltagarnas förutsättningar och behov. Det betyder 
att folkbildningens deltagare har stort inflytande över vad och hur de ska lära. Några 
grundtankar är att deltagarna lär av varandra, att arbetsformerna är demokratiska och 
engagerande och att lärandet är aktivt. Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap – 
genom dialog, interaktion och reflektion med andra. Kulturinslag är vanliga.

Folkbildningen som idé visas också i de fyra syften som riksdagen anger som grund 
för det statliga folkbildningsanslaget. Enligt dessa ska folkbildningen:

•  bidra till att stärka och utveckla demokratin
•  bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och 

skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
•  bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån 

i samhället
•  bidra till att bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet.

Folkbildningen bärs av idéer – om politik, religion, kultur och samhället. Den nära 
kopplingen till folkrörelser och föreningar ger studieförbunden och folkhögskolorna 
deras olika profiler. En stor del av folkbildningsarbetet sker i samarbete med de folk
rörelser och andra organisationer som är samarbetsparter eller medlemmar i studieför
bunden eller huvudmän för folkhögskolorna.

Folkbildningens organisationer
Till svensk folkbildning räknas framför allt den verksamhet som landets 150 folkhög
skolor och 10 studieförbund står för.  Studieförbunden heter Arbetarnas bildningsför
bund (ABF), Folkuniversitetet, Ibn Rushd studieförbund, Kulturens bildningsverk
samhet, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), Sensus studieförbund, 

Studieförbundens  
verksamhetsformer

Studiecirkeln är grunden i 
studieförbundens verksam-
het. Den består av minst tre 
personer, inklusive cirkel-
ledaren, som under minst 
tre sammankomster och 
minst nio studietimmar söker 
kunskap tillsammans. Lägsta 
åldersgräns är 13 år.

Annan folkbildningsverksam-
het genomförs i friare och 
flexiblare former än studiecir-
keln. Sammankomsterna kan 
vara längre och genomföras 
tätare. Antalet sammankoms-
ter kan vara färre, deltagarna 
kan vara fler, och också 
yngre.

Kulturprogrammen är verk-
samheter eller produktioner 
som genomförs för publik, 
t.ex. föreläsningar, musik-
framträdanden eller teater- 
föreställningar. 
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Studiefrämjandet, Studieförbundet Bilda, Studieförbundet Medborgarskolan och 
Studie förbundet Vuxenskolan (SV).

Av folkhögskolorna är det 107 stycken som har folkrörelser eller andra organisatio
ner som huvudmän, och 43 som har landsting eller regioner som huvudmän. 

Studieförbunden och folkhögskolorna har tre intresseorganisationer: 
•  Folkbildningsförbundet representerar studieförbunden. 
•  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) representerar de landstings- 

/regionägda folkhögskolorna. 
•  Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) representerar de 

folkrörelse ägda folkhögskolorna.

Folkbildningsrådet är en ideell förening med ovanstående tre organisationer som med
lemmar. Folkbildningsrådet har till uppgift att för medlemmarnas räkning fullgöra det 
som regering och riksdag kräver för att statsbidrag ska utgå till den verksamhet som be

hallå där Maria Arnholm 
Folkbildningsminister sedan januari 2013

Varför är folkbildningen viktig för  
samhället?
– Det arbete som studieförbund och 
folk högskolor gör är viktigt både för de 
individer som vill komma igen och för de 
som vill komma vidare. Studieförbundens 
och folkhögskolornas pedagogik och me-
todik är anledningen till regeringens årliga 
satsningar på mer än 3,5 miljarder kronor.

Vilka utmaningar har folkbildningen?
– Studieförbund och folkhögskolor spelar  
i dag en viktig roll för att bryta utanförska-
pet. En utmaning jag ser är att ge ännu 

fler människor möjligheter att bidra till 
samhällets utveckling och väcka engage-
mang för lärandet.

– En annan utmaning är hur folkbildning-
ens aktörer ska behålla sin självständig-
het och särart i förhållande till det for-
mella utbildningsväsendet. Det vi också 
kan se är att antalet privata utbildningsan-
ordnare har ökat de senaste åren. Därför 
tror jag det är viktigt att folkhögskolornas 
och studieförbundens särart lyfts fram i 
förhållande till både det privata och det 
formella utbildningssystemet.

foto: regeringskansliet

http://www.skl.se/
http://www.rio-org.se/
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drivs av studieförbund och folkhögskolor, dvs. att ansvara för myndighetsuppgifterna 
inom folkbildningsområdet. Folkbildningsrådet har också uppdrag från medlemmarna.

Folkbildningen i siffror
Studieförbunden erbjuder folkbildning i form av Studiecirklar, Annan folkbildnings
verksamhet och Kulturprogram. Under 2012 omfattade studieförbundens verksamhet:

•  663 700 personer som deltog i Studiecirklar
•  380 500 personer i Annan folkbildningsverksamhet
•  17 985 100 deltagare i Kulturprogram (grupprapporterade, en och samma  

person kan delta i flera kulturprogram).

Totalt genomfördes:
•  276 600 Studiecirklar
•  59 600 Annan folkbildningsverksamhet
•  340 900 Kulturprogram.

Räknat i antalet studietimmar var studiecirklarna den klart största verksamheten.

Folkhögskolorna anordnar långa kurser som är mellan 3 veckor och 4 år långa och som 
ger rätt till studiestöd. De erbjuder även korta kurser som kan vara från en halv dag till 
tre veckor långa, samt arrangerar kulturprogram. Under 2012 omfattade folkhögskolor
nas verksamhet:

•  27 700 personer i långa kurser
•  88 710 personer i korta kurser
•  236 900 deltagare i kulturprogram (grupprapporterade, en och samma person 

kan delta i flera kulturprogram).

Deltagarveckor är det mått som används för att beskriva omfattningen av folkhögsko
lornas verksamhet. Under 2012 genomfördes:

•  880 700 deltagarveckor i långa kurser
•  62 000 deltagarveckor i korta kurser
•  5 600 deltagarveckor i kulturprogram.

Sedan 2007 har antalet deltagare minskat med sju procentenheter inom folkhögskolans 
Allmänna kurs, och ökat i motsvarande grad inom den Särskilda. Studieförbunden har 
åtta procent färre cirkeldeltagare sedan 2009, och fem procent färre deltagare i Annan 
folkbildningsverksamhet. Antalet deltagare i kulturprogrammen har däremot ökat med 
fem procent. 

Folkhögskolans  
långa och korta kurser 

Folkhögskolans långa kurser 
delas upp i Allmänna och 
Särskilda kurser. De Allmän-
na kurserna kan ge behörig-
het att söka vidare till gymna-
sieskola, högskola eller andra 
utbildningar. Folkhögskolans 
Särskilda kurser – profil-
kurserna – är inriktade mot 
speciella ämnesområden. 
En del av dessa är yrkesut-
bildningar, t.ex. utbildning 
till journalist, fritidsledare, 
behandlingsassistent, kantor 
eller teckenspråkstolk.

Till de korta kurserna hör 
t.ex. de sommarkurser som 
många folkhögskolor erbju-
der.

Den nedre åldersgränsen  
för deltagare i de Allmänna 
kurserna är 18 år, och för  
övrig kursverksamhet (Sär
skilda kurser och korta 
kurser) 13 år.
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Folkbildningens pengar
Folkbildningen finansieras till stora delar genom stöd från stat, landsting/regioner och 
kommuner. Folkhögskolans kurser är avgiftsfria, medan studiecirkelverksamheten till 
en del finansieras via deltagaravgifter. Studieförbundens kulturprogram är ofta gratis, 
eventuella avgifter hålls nere för att inte utestänga deltagare.

Studieförbund och folkhögskolor bedriver även verksamhet på uppdrag av offent
liga institutioner och de egna medlemsorganisationerna.

rikstäckande folkbildning
Folkbildningen är rikstäckande. Studieförbunden erbjuder verksamhet i alla landets 
kommuner och folkhögskolorna rekryterar deltagare över hela landet. Folkbildningen 
är dessutom starkast representerad i de kommuner där de största behoven av bildning, 
utbildningsmöjligheter och folklig kultur finns. i
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Folkbildningens  
Vägval & Vilja

Dokumentet finns att ladda 
ner och beställa på Folkbild-
ningsrådets webbplats  
www.folkbildning.se.

Folkbildningens Vägval & Vilja  
– folkbildningens framtida roll 
och uppgift i samhället

VArjE FolKhögSKolA och studieförbund har sin egen profil och sina egna verksam
hetsmål. Folkbildningen präglas av mångfald i fråga om innehåll, deltagare och verk
samhetsformer. Men folkbildningen vilar samtidigt på en gemensam grund. Denna 
kommer bl.a. till uttryck i dokument Folkbildningens Vägval & Vilja. 

Under 2012 och 2013 har studieförbund och folkhögskolor arbetat fram ett ge
mensamt folkbildningspolitiskt dokument, Folkbildningens Vägval & Vilja. Det är ett 
dokument som beskriver folkbildningens roll och uppgift i samhället i dag och inför 
framtiden – vad man vill och kan åstadkomma för att möta dagens och morgondagens 
utmaningar.

Folkbildningens Vägval & Vilja har kommit till efter en omfattande process och 
remissarbete. Dokumentet antogs den 17 april 2013 vid Folkbildningsrådets represen
tantskapsmöte.

Folkbildningens Vägval & Vilja vänder sig framför allt till riksdag och regering. 
Fem prioriterade områden för folkbildningen pekas ut: 

•  Bildning & sammanhang
•  Tillgänglighet & delaktighet
•  Medborgare & civilsamhälle
•  Arbetsliv & livslångt lärande
•  Kultur & kreativitet.

I de följande avsnitten illustreras vart och ett av dessa områden med hjälp av reportage 
och analyser. i

Vägval & Vilja
folkbildningens

Om studieförbundens Och fOlkhögskOlOrnas rOll Och uppgifter i dagens Och mOrgOndagens samhälle

Skriften Folkbildningens Vägval & Vilja är resultatet av ett omfattande framtidsarbete som engagerat studieförbund och folkhögskolor under drygt två års tid. I skriften redovisar vi, den samlade folkbildningen, vår syn på folkbildningens roll och uppgifter i dagens och morgondagens samhälle.

Dokumentet antogs den 17 april 2013 av företrädare för folkhögskolor och studieförbund vid Folkbildningsrådets representantskapsmöte.
Folkbildningens Vägval & Vilja har fokus på fem övergripande priorite-ringar för den samlade svenska folkbildningen inför framtiden:• Bildning & sammanhang
• Tillgänglighet & delaktighet
• Medborgare & civilsamhälle
• Arbetsliv & livslångt lärande
• Kultur & kreativitet

fo
lk

bild
n

in
g

en
s Vägval &

 V
ilja





13folkbildning 2013

 

  3
Bildning & sammanhang

Vår tid präglas av komplexa globala förändringar och informations överflöd. 

Behovet av bildning, sammanhang och gemenskaper ökar. Budskapet från 

folkhögskolorna och studieförbunden är att folkbildningen – som har sina 

rötter i framväxten av det samhälle som vi nu är på väg att lämna – behövs  

i dag mer än någonsin. Folkbildningen vill möta det ökade behovet av folk-

bildning bland annat genom att satsa på kvalitetsarbete och pedagogisk ut-

veckling, på fortbildning av lärare och cirkelledare, samt på forskning och 

utvärdering om folkbildning. 

En av landets folkhögskolor, som tagit tanken på bildning och samman-

hang på stort allvar, är Glokala folkhögskolan i Malmö. Utifrån en samhälls-

syn som bygger på solidaritet och alla människors lika värde, i arbete för ett 

ekologiskt hållbart samhälle och i samspel med forskning, offentlig sektor 

och näringsliv, söker man skapa mötesplatser med möjlighet till utveckling 

av  organisationer och individer. Ambitionen är att förena lokalt och globalt 

engagemang, och att i arbetet utgå från situationen i Malmö där människor 

från hela världen lever i dag.

Några av folkhögskolans nöjda deltagare hittar vi på Glokala folkhög-

skolans kortkurs Projektverkstaden. En gång i veckan träffas de för att byta 

 idéer, få inspiration och stöd. 
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rEporTAgE: 

Idéer fångas i 
Projektverkstaden
Bra idéer är det sällan någon brist på, men det är alltför sällan som de om-

sätts i verkligheten. Det är grundtanken bakom kursen Projektverkstaden på 

Glokala Folkhögskolan i Malmö.

någon Vill SpElA in en dokumentärfilm, en annan funderar på att öppna ett kafé 
och en tredje planerar ett nätverk för utbytesstudenter. Det är ett brett spektrum av 
idéer som deltagarna i Glokala Folkhögskolans kurs Projektverkstaden presenterar. 
Gemensamt är att de vill ha stöd, utbyte, kritik och hjälp att förverkliga sina idéer.

– Vi har länge känt att det finns ett stort behov av att skapa en träffpunkt för 
alla de människor i Malmö som driver eller vill driva olika former av projekt. Pro
jektverkstaden handlar om att skapa ett större utbyte mellan de här människorna, 
förklarar kursledaren Hannah Ohm, och lägger till:

– Vår förhoppning är att de som är med på den här kursen och träffarna ska få 
inspiration och peppning, men också konkreta tips på hur man ska kunna gå vidare 
med sitt projekt.

En gång i veckan träffas kursdeltagarna. Ibland har en föredragshållare bjudits 
in, andra gånger är det mer fokus på deltagarna och deras idéer. Så är det just denna 
tisdagskväll när vi besöker Projektverkstaden. Ett tiotal deltagare har hittat till käl
larlokalen i stadsdelen Sofielund i Malmö. Stämningen är avslappnad och informell. 

–  I dag tänkte vi ha en öppen scen. Den som känner sig manad får komma fram 
och presentera sitt projekt, säger ledaren Magdalena Musiala och scannar av gruppen.

Till en början tittar alla ned i marken, men efter några sekunders tvekan stegar 
Joshua fram och berättar om sin idé som handlar om att skapa 24timmarsträffar 
för entreprenörer. Efter den korta presentationen börjar luften surra av frågor, tips 
och goda råd. De andra deltagarna antecknar på små lappar som Joshua sedan nöjt 
samlar på sig. 

Sedan berättar fler deltagare. Mest diskussion blir det kring 27-åriga Sedina 
 Håkanssons projekt som handlar om att spela in en dokumentärfilm med deltagare 
från alla de 175 nationaliteter som finns respresenterade i Malmö. Hon får tips om 
allt ifrån möjliga samarbetspartners till möjliga finansiärer.

– Det låter ju som en perfekt PR-film för Malmö. Hör av dig till kommunen, de 
kanske kan hjälpa dig, tipsar Magdalena Musiala.
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Efteråt är Sedina nöjd.
– Även om jag själv tror på projektet så finns det alltid korn av tvivel och då är 

det riktigt skönt att få stöd från andra. Eftersom ingen här jobbar med film så blir det 
också annorlunda tankar och tips än vad jag får från folk i branschen. 

Även Malmöbon Amir Kapic gillar konceptet med kursen Projektverkstaden.
– Jag är en ganska kreativ person, men känner ibland att jag går vilse bland alla 

mina idéer, ena dagen vill jag starta ett Yogacenter, andra dagen ett kafé. Jag tror att 
jag kan få hjälp här med att strukturera tankarna, säger 24åringen.

Glokala Folkhögskolan jobbar mycket med socialt entreprenörskap och projekt
utbildningar, men det är första gången som man anordnar en projektverkstad i den 
här renodlade formen, berättar Hannah Ohm.

– Att få en bra idé på en fest händer ju alla. Men att sedan bestämma träff på ons
dagen i veckan efter och verkligen fånga upp den där idén och göra något av den, 
det är något helt annat, avslutar hon. i

text: jakob hydén foto: emil malmborg
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AnAlyS: 

bildning & Sammanhang
Folkbildning – medborgarbildning
Det kanske viktigaste bidrag som studieförbund och folkhögskolor ger till samhället är 
den medborgarbildning som studieförbunden står för – i form av studiecirklar,  annan 
folkbildningsverksamhet och kulturprogram – och som folkhögskolorna erbjuder i sina 
långa och korta kurser och kulturprogram. Sammantaget ges studieförbundens och 
folkhögskolornas deltagare hundratusentals tillfällen varje år att under demokratiska 
former lära tillsammans med andra, vidga sina perspektiv, och vidmakthålla och ut
veckla sina kunskaper och förmågor. 

Deltagarna får med sig mycket mer än ämneskunskaper. Folkbildning handlar lika 
mycket om stärkt självkänsla, höjd livskvalitet och ökat samhällsengagemang. Det 
visar de undersökningar som genomförts bland studiecirkeldeltagare och deltagare  
i folkhögskolans kurser under senare år. I Folkbildningsrådets Folkhögskoledeltagar-
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undersökning 2010 – Folkbildning för alla? anger mellan 70 och 80 procent av delta
garna att de blivit mer allmänbildade, mer engagerade i samhällsfrågor, mer aktiva i 
sina fritidsintressen och mer intresserade av kulturella frågor. Ungefär lika många har 
fått bättre självförtroende, ifrågasätter mer och tar fler initiativ än tidigare. I Studiecir-
keldeltagare 2008 säger 60 procent av deltagarna att cirkelstudierna fått dem att må 
bättre, 40 procent att de fått stärkt självkänsla och blivit bättre på att samarbeta, och 
ungefär 25 procent att de utvecklat sitt kritiska tänkande och fått nya värderingar.

Den höjda bildningsnivån bland folkbildningens deltagare gör även steget till fort
satta studier enklare att ta. Bildning bidrar på det sättet till minskade utbildningsklyftor.

 
Kompetenta lärare och cirkelledare
Folkbildningsmässiga folkhögskolekurser och studiecirklar förutsätter kunniga lärare 
och cirkelledare.

Folkhögskolorna avgör själva vad lärarna ska kunna, några formella krav finns inte. 
Lärarna är i allmänhet väl utbildade. Andelen lärare med lärarutbildning är ungefär lika 
hög inom folkhögskolan som inom komvux och gymnasieskolan, och tydligt högre än 
inom gymnasiefriskolan. 

Figur 1. Utbildningsbakgrund bland folkhögskolans lärare i långa kurser 2012.

Det finns en särskild lärarutbildning för folkhögskolans lärare som ger de särskilda 
kunskaper som skolformen förutsätter.

Cirkelledarnas kvalifikationer, kompetenser och förmågor är inte kopplade till for
mell utbildning och behovet av ämneskunskaper varierar. Många ledare har särskilda 
kunskaper från sitt engagemang i organisationslivet. 

22%

42%

18%

14%

4%
Folkhögskollärarexamen

Annan lärarexamen

Annan högskoleexamen

Annan utbildning med anknytning till tjänsten

Uppgift saknas
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Folkbildningens kvaliteter
Folkbildningens kvaliteter bestäms utifrån behov och förväntningar från regering och 
riksdag, deltagare och allmänhet. Dessa kvaliteter sammanfattas i statens syften med 
statsbidraget, dvs. demokratisyftet, påverkanssyftet, bildnings/utbildningssyftet och 
kultursyftet. Ett första sätt att identifiera kvaliteter i folkbildningen är med andra ord att 
undersöka om statens syften uppfylls. Då handlar det om en analys av folkbildningens 
kvaliteter på samhällsnivå.

Kvaliteter på verksamhetsnivå handlar mer konkret om de sätt som studieförbund 
och folkhögskolor arbetar på – inklusive den interna organisationen  – och det innehåll 
som folkbildningen ges. Studieförbund och folkhögskolor är inte vilka utbildnings och 
bildningsanordnare, kulturinstitutioner eller civilsamhällsaktörer som helst. Folkbild
ningens organisationer, arbetssätt och förhållningssätt behöver vara folkbildningsmäs
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siga och utgå från deltagarnas behov och intressen. I analogi med statens syften ska de 
vara demokratiska, (samhälls)engagerande, individstärkande, innehålla kulturaktivite
ter och ge utrymme för kulturutövande. Verksamheterna kan också vara kompetens- 
och behörighetsgivande.

Den uppföljning av folkbildningens kvalitetsarbete som Folkbildningsrådet ge
nomförde under 2012 visar att statens syften är aktuella även i det här sammanhanget. 
Folkhögskolorna rapporterar kvalitetsförbättringar i första hand inom verksamhet som 
bidrar till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings och utbildningsnivån i 
samhället. Studieförbunden ser den tydligaste kvalitetsutvecklingen inom kulturområ
det och i verksamheter med anknytning till demokratisyftet.

Utvärdering och forskning om folkbildning
Fram till 2014 genomför Folkbildningsrådet nationella utvärderingar av folkbildningen 
med utgångspunkt i en femårig strategi. I de nationella utvärderingarna undersöks i vil
ken utsträckning och på vilka sätt som folkbildningens verksamheter uppfyller syftena 
med statens stöd till folkbildningen.

Inom den vida ram som statens övergripande syften utgör, inriktas enskilda na
tionella utvärderingar mot frågor som är särskilt relevanta för folkbildningen. Under 
2000 talet har användningen av informationsteknik inom folkbildningen, folkbildning
ens betydelse för lokal utveckling, folkbildningens deltagare samt folkbildningen i ett 
mångkulturellt perspektiv getts särskild uppmärksamhet. Även studieförbundens och 
folk högskolornas betydelse som resurser för det civila samhällets organisationer har 
utvärderats på olika sätt.

Staten ska också utvärdera folkbildningen. Hur detta bör gå till är en fråga som 
Folkbildningsutredningen undersökte under 2012. Remissvaren på utredningens betän
kande Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell för statlig utvärdering samman
ställs under våren 2013, och regeringens slutsatser utifrån betänkande och remissvar 
väntas under året.

Ansvaret för forskning om folkbildning vilar på Vetenskapsrådet. Sedan 2007 över
förs varje år fem miljoner kronor från folkbildningsanslaget till Vetenskapsrådets ut
bildningsvetenskapliga kommitté för stöd till sådan forskning. i



21folkbildning 2013



22 FoLKbILDNING 2013



23folkbildning 2013

 

  4

Tillgänglighet & delaktighet 

Folkbildningen är en viktig resurs för att minska bildnings- och utbildnings-

klyftorna i samhället och för att ta vara på de möjligheter som ett mångkultu-

rellt samhälle bär inom sig. Verksamheten i studieförbund och folkhögskolor 

ska därför vara öppen för alla. Folkbildningen ska särskilt vara tillgänglig 

för och involvera nya medborgare, personer med funktionsnedsättning och 

dem som mött hinder i andra utbildningsformer. 

Att bidra till ökad digital delaktighet som en del av folkbildningens demo-

kratiska uppdrag, liksom att vara en mötesplats som motverkar antidemokra-

tiska strömningar, är centrala uppgifter. För deltagare i studiecirklar, folk-

högskolekurser och kulturprogram ska folkbildningen vara en av vägarna 

bort från utanförskap – i riktning mot självkänsla, egenmakt, kunskap och 

jobb. I förlängningen ska folkbildningen även bidra till bättre folkhälsa.

Om folkbildningens arbete för tillgänglighet och delaktighet kan Maja och 

Sofie berätta. De har deltagit i en distanskurs vid Fellingsbro folkhögskola 

för personer med social fobi. 

Lynn Öiås vet också en hel del om folkbildningens arbete för delaktighet. 

Hon är cirkelledare på Sensus studieförbund inom deras verksamhet för unga 

föräldrar i Norrköping. 

– Jag sprang på det här med folkbildning av en slump och är nu lite kär i 

den, säger Lynn.
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rEporTAgE:

Soppa och sömnad stärker 
unga föräldrar
Hos Sensus i Norrköping får unga föräldrar inte bara lära sig laga mat,  

sy och pyssla med sina barn. Den kanske viktigaste delen av verksamheten  

är att möta och få stöd av andra i samma situation.

TänKEr dU BESöKA gamla stadshuset i Norrköping? Då är bäst att du passar dig 
var du sätter fötterna. På golvet på bottenvåningen springer, kryper och ålar nämli
gen en massa barn omkring. Slamret av lära-gå-vagnen blandas med köksfläktens 
 vinande och ljudet av morötter som bit för bit rivs ner i soppgrytan. 

Sedan tre år tillbaka är det här som unga föräldrar och deras barn träffas för att 
genom studiecirklar utvecklas som personer och som föräldrar. Just  i dag är två 
grupper på plats: studiecirklarna i matlagning och i sy och brodyr, den som Lynn 
Öiås är ledare för. 
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– När man har något för händerna är det lättare att kommunicera, säger Marie 
Lindhwall, projektledare på Sensus som håller i verksamheten.

Och kommunicerar är något de gör. På klingande östgötska pratas det om recept, 
barn, jobb och vardag. Att vara ung och bli förälder är att vara i minoritet. Cirka 20 
procent av de som får barn i Norrköping är under 25 år. 

– Många kan känna ett utanförskap. Men så kommer de hit och ser hur andra i 
samma situation gör med sina barn och med sitt liv, berättar Marie Lindhwall. 
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jUST ViKTEn AV att träffa likasinnade vittnar många av deltagarna om. 21åriga Bea
trice Fahlstedt gick till öppna förskolan med sin son Arvid men träffade mest ”tre
barnsmammor i 35–40årsåldern som kan och vet allt”. 

Yasmine Dhahir, 24 år delar Beatrice Fahlstedts erfarenhet av öppna förskolan. 
– Det kändes inte bra där, de var mycket äldre. Här är tjejerna lika gamla och vi 

ger varandra tips och stöd. 
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– När man har något 
för händerna är det 
lättare att kommuni
cera, säger Marie 
Lindhwall.

yASMinE dhAhir KoMMEr ursprungligen från Somalia och har bott i Sverige i sex 
år. Hon kom till Sensus verksamhet för unga föräldrar när dottern Somaya var sex 
månader. Nu har Somaya blivit två år och storasyster till lilla Ikraam, och Yasmine 
har hunnit varit med i nästan alla grupper som Sensus ordnat. Och favoriten?

– Matlagning! Det är roligt att lära sig laga svensk mat, särskilt såser.
På kvällarna när hon kommit hem från kursen har hon lagat samma mat för att 

öva och komma ihåg. 

UndEr dE år som verksamheten pågått har drygt 100 föräldrar deltagit i studie
cirklarna och över 120 barn har krupit runt i lokalerna. Sensus har jobbat med små 
grupper för att alla ska känna sig delaktiga och trygga. Många av deltagarna får nya 
kontakter och vänner. 
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– Det som jag gillar bäst är att träffa andra och få nya kompisar. Ingen av mina 
andra kompisar har barn men jag rekommenderar verkligen verksamheten till  andra, 
säger Yasmine Dhahir.

jUST  i dAg STod ingen maträtt med sås på menyn men värmen från både soppan 
och verksamheten dröjer sig kvar i kroppen långt efter det att vi klivit ut genom 
dörren. i

text: ingrid sundberg foto: ida ling flanagan

Förstärkningsbidrag och 
språkschablon

Inom folkbildningen satsas 
särskilda resurser på vissa 
deltagargrupper. Folkbild-
ningsrådet avsatte under 
2012 ungefär sex procent av 
statsbidraget till deltagare 
med funktionsnedsättning 
eller med brister i svenska 
språket. Totalt uppgick dessa 
medel till 262 miljoner kronor 
– 163 miljoner kronor till folk-
högskolorna och 99 miljoner 
till studieförbunden. 

Det är en satsning som till sin 
storlek är unik bland myndig-
heter och organisationer som 
ger statsbidrag till ideella 
organisationer.

AnAlyS: 

Tillgänglighet & delaktighet
Folkbildningens deltagare
Folkbildningen når ut brett. Studieförbundens och folkhögskolornas deltagare kommer 
från olika delar av världen och Sverige. Deras erfarenheter, behov och förutsättningar 
att delta i kurser och studiecirklar varierar. Att deltagargruppen är blandad är ett av 
folkbildningens kännetecken.

Ungefär 15 procent av studieförbundens cirkeldeltagare, och 21 procent av del
tagarna i folkhögskolans långa kurser under 2012, var födda utomlands. Under det 
 senaste decenniet har dessa andelar ökat, och då mest inom folkhögskolan.

Svenskfödda och utrikes födda deltagare fördelar sig delvis olika inom folkhögsko
lans kurser. Av deltagarna i Allmän kurs 2012 var 34 procent födda utomlands. Motsva
rande andel för Särskild kurs var 13 procent. Deltagare från olika länder läser dessutom 
på delvis olika nivåer. Inom Allmän kurs valde 10 procent av de svenskfödda och 40 
procent av de utrikes födda deltagarna studier på grundskolenivå. 

Framför allt inom folkhögskolan är också andelen deltagare med funktionsnedsätt
ning hög. Under höstterminen 2012 utgjorde den här gruppen 31 procent av deltagarna 
i Allmän kurs och 13 procent av deltagarna i Särskild kurs, inklusive deltagare med 
dyslexi. Dessa andelar har vuxit under den senaste tioårsperioden, framför allt inom 
Allmän kurs. De vanligaste formerna av funktionsnedsättningar som deltagarna har är 
neuropsykiatriska och psykiska, samt dyslexi.

Studieförbundens cirkeldeltagare med funktionsnedsättning uppgick under 2012 till 
drygt åtta procent, dvs. en tydligt lägre andel än inom folkhögskolan. Den här andelen 
har varit nästan konstant under 2000talet.
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I likhet med den övriga vuxenutbildningen har folkhögskolorna och studieförbun
den en större andel kvinnliga än manliga deltagare. Ungefär 60 procent av deltagarna är 
kvinnor och 40 procent är män och så har fördelningen sett ut länge. 

Folkbildningen samlar deltagare i olika åldrar och studieförbund och folkhögskolor 
vänder sig till delvis olika åldersgrupper. Åldern bland folkhögskolans deltagare i långa 
kurser har sjunkit under senare år, framför allt inom Allmän kurs, medan den har höjts 
bland studiecirkeldeltagarna. 

Figur 2. Andel deltagare inom olika ålderskategorier i folkhögskolans långa kurser höst-
terminen 2012 och studieförbundens studiecirklar 2012.

Deltagarnas ålder skiljer sig mellan olika deltagargrupper. Inom folkhögskolans långa 
kurser är de utrikesfödda deltagarna generellt sett äldre än de svenskfödda, och kvin
norna tenderar att vara något äldre än männen. I studieförbundens cirkelverksamhet 
är kvinnorna äldre än männen och de svenskfödda deltagarna i genomsnitt äldre än de 
utrikes födda. 

Folkbildningen som mötesplats
Att deltagargruppen som helhet är blandad behöver inte betyda att personer med olika 
bakgrund och livsvillkor möts i studiecirklar och folkhögskolekurser. Könsfördelning, 
ålderssammansättning, andelen utrikes födda deltagare, andelen deltagare med funk
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tionsnedsättning och deltagarnas utbildningsbakgrund varierar stort mellan olika stu
dieförbund och folkhögskolor, och mellan olika typer av verksamheter. Några exempel:

•  Vid 11 folkhögskolor var mer än hälften av deltagarna i de långa kurserna in
vandrade under 2012, vid 61 andra folkhögskolor var motsvarande andel mindre 
än tio procent.

•  I 56 procent av alla studiecirklar under 2012 var alla deltagare födda i Sverige, 
och i 13 procent av cirklarna var alla invandrade. I ungefär en tredjedel av cirk
larna möttes svenskfödda och utrikes födda deltagare. 

 •  Av deltagarna i Allmän kurs 2012 hade mer än hälften en funktionsnedsättning 
vid 26 av folkhögskolorna. Samtidigt fanns det 14 folkhögskolor som inte hade 
en enda deltagare med funktionsnedsättning i sin Allmänna kurs. Bland studie
förbunden varierade andelen deltagare med funktionsnedsättning mellan 0 och 
19 procent.

•  I 27 procent av 2012 års studiecirklar uppgick männens andel till 90 procent eller 
mer, och i 23 procent var andelen kvinnor 90 procent eller mer. Det betyder att 
hälften av cirklarna var så gott som enkönade.

det flexibla lärandet
Flexibelt lärande och flexibla lärformer handlar om att så långt som möjligt anpassa stu
diesituationen efter deltagarnas förutsättningar. Flexibelt lärande handlar dock inte bara 
om pedagogik och metodik. Det är numera i hög grad en demokratifråga och en social 
fråga. När samhällsinformation och samhällstjänster erbjuds digitalt kommer individens 
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kunskap om och tillgång till digitala medier att bestämma var och ens möjligheter att på
verka sin livssituation och engagera sig i samhällsfrågor och samhällsutveckling. 

För folkbildningen är det därför viktigt att stärka deltagarnas baskunskaper, förmå
gor och intresse av att använda sig av digitala medier.

Flexibelt lärande ska också bidra till att öka folkbildningens tillgänglighet i olika 
delar av landet, och för olika deltagargrupper. Den nya tekniken ger förutsättningar för 
att utveckla nya lärformer inom folkbildningen. I det här sammanhanget kan distans
formen – en variant av flexibelt lärande – vara särskilt relevant. Under 2012 erbjöds 
distansstudier vid 99 folkhögskolor, en ökning med tio folkhögskolor jämfört med året 
innan. I de Särskilda kurserna studerade ungefär 25 procent av deltagarna på distans, 
och inom Allmän kurs sex procent. Alla studieförbund erbjuder distanscirklar. Under 
2012 deltog drygt 5 400 cirkeldeltagare på distans. Antalet har ökat under åtminstone 
de två senaste åren, men de deltagare som deltar på distans utgör fortfarande en mycket 
liten andel av alla cirkeldeltagare. i 

Särskilda insatser för  
flexibelt lärande

Regeringen har gett Folk-
bildningsrådet i uppdrag att 
göra särskilda insatser för att 
stödja flexibelt lärande vid 
folkhögskolor och studieför-
bund. Åren 2009 till 2012 har 
Folkbildningsrådet därför satt 
av 8,5 miljoner kronor per år 
för utveckling av flexibelt lär
ande. Anslaget har använts 
till fortbildning, kunskapsbild-
ning, stöd till utveckling av 
Folkbildningsnätet och till 
olika utvecklingsprojekt. 

rEporTAgE:

Social fobi är inget problem  
i Fellingsbro
På Fellingsbro folkhögskola finns en distanskurs som är speciellt anpassad 

för personer med social fobi. Maja och Sofie är två av dem som gått kursen 

och sedan studerat vidare på universitet.

24-årigA MAjA AndErSSon och den ett år yngre Sofie, som bara vill ha sitt förnamn 
i tryck, slår sig ner vid ett kafébord i centrala Örebro. De lärde känna varandra på 
Fellingsbro folkhögskola där de började studera hösten 2009.

– Jag hade inte klarat något annat än distans. För mig var problemet att gå till 
skolan, inte kunskapen eller förståelsen, säger Maja.

För Maja slutade skolan att fungera i åttonde klass. Sofie mådde som sämst un
der gymnasiet. När de sedan fick diagnosen social fobi var det en lättnad.

– Då fick jag det ju bekräftat att det inte var mig det var fel på när det inte gick 
bra i skolan, säger Maja.
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Frånvarotimmarna blev många och resultatet ofullständiga gymnasiebetyg. Lös
ningen blev Allmän kurs på folkhögskola.

hEli nordBErg lindEll, rektor på Fellingsbro folkhögskola och lärare i psykologi, 
berättar att idén om en speciell inriktning för personer med social fobi dök upp för 
några år sedan. 

– Det var en flicka på kursen som satt ensam i ett hörn under dagarna och hon 
var borta från undervisningen mycket.

Problemet var social fobi och skolan såg att det var fler deltagare som behövde 
anpassade studier. Lösningen blev en speciell inriktning på distans.

– Det blev jättebra. Kursdeltagarna är duktiga i skolan när de får skriva istället 
för att sitta i klassrum.

Två gånger per termin träffas klasserna, men i övrigt sker studierna över nätet. 
Uppgifter skrivs och skickas in och diskussioner pågår i olika forum. En gång i 
veckan chattar gruppen och det händer att Skype används. 

Sedan starten har 16 personer gått kursen och just nu är ytterligare 20 inskrivna. 
Det är få som hoppar av.

– Det är jättemånga sökande och de är väldigt motiverade. För många är det sista 
chansen när vanliga studier inte har fungerat.

Planen är att fortsätta ge utbildningen i samma omfattning. Folkhögskolan vill 
hålla grupperna små för deltagarnas skull.

MAjA och SoFiE är mycket nöjda med hela utbildningen och att den anpassades till 
deras förutsättningar. När Sofie skulle ha ett muntligt moment i en kurs räckte det 
med att träffa läraren istället för hela klassen. När hon efter avslutade studier på kur
sen kom in på behandlingsassistentprogrammet på Örebro universitet kände hon sig 
redo. Redan i början av programmet hade hon redovisning inför klassen.

– Det var läskigt, men jag tänkte att om jag inte gör det nu så kommer jag aldrig 
att göra det. Det gick jättebra och i dag har jag inga problem med det.

Förra året tog Sofie examen och har arbetat sedan dess. Maja å sin sida läser till 
förskollärare på distans vid Karlstads universitet. Båda konstaterar att de inte hade 
kommit dit där de är i dag utan kursen på folkhögskolan.

– Lärarna hade verkligen stor förståelse för oss. Jag slapp uppleva stressen som 
gymnasiet innebar och fick tid att må bättre, berättar Sofie.

Maja håller med.
– Innan kände jag tvivel på mig själv. Det gör jag inte nu. i

text och foto: emma glännström

Social fobi 

Social fobi innebär rädsla och 
obehag inför olika sociala 
situationer. Det ska inte för-
växlas med blyghet, då social 
fobi har större påverkan på 
livet och vardagen.

Personer med social fobi 
försöker därför avstå från 
sociala situationer, vilket har 
stor påverkan på livet. De 
undviker att gå till skola eller 
arbete, träffa vänner eller 
vardagliga situationer som 
innebär att lämna hemmet.

Symptom kan vara ångest, 
skakningar, hjärtklappning, 
domningskänslor och yrsel.

Behandling kan ges genom 
kognitiv beteendeterapi och 
läkemedel.

Källa: Vårdguiden
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  5

Medborgare & civilsamhälle

En nutida och framtida utmaning för folkbildningen är att förstärka sin roll 

som demokratisk arena för civilsamhällets organisationer. Inte minst viktigt är 

det att folkbildningen möter nya föreningar och rörelser med öppenhet. 

Folkbildningens lokala närvaro bör stärkas. På så sätt blir folkbildning till-

gänglig för fler medborgare samtidigt som studieförbund och folkhögskolor 

kan bidra till lokalsamhällets utveckling. Folkbildningen behöver också delta 

mer aktivt i det regionala arbetet med kulturplaner och kompetensplattformar. 

I en allt mer globaliserad värld är studieförbundens och folkhögskolornas 

transnationella engagemang ett sätt att öka förståelsen för lokala och globala 

samband.

För över 20 år sedan bildades t.ex. föreningen Utbildningscentret Iran (UCI) 

i en tvättstuga i Hjällbo. Sedan dess har man växt och huserar numera i ett re-

jält föreningshus. UCI fungerar som en mångkulturell mötesplats och samar-

betet med ABF Göteborg är och har hela tiden varit nära.
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rEporTAgE:

Sverige – en stabil demokrati
 

Stabilitet. Det är ett nyckelord när professor Lars Svedberg beskriver  

den ideella sektorn och den svenska demokratin.

SVEnSKArnAS FörEningSEngAgEMAng är stort och har inte förändrats mycket un
der de senaste tjugo åren. Lars Svedberg, professor vid Ersta Sköndal Högskola, 
menar att stabiliteten i sig är intressant.

– Ett gott tecken på ett gott samhälle. Det visar att Sverige är en stabil demokrati.
Vissa förskjutningar har ändå skett. Medlemskapet som ett sätt för människor att 

manifestera ”tillhörighet” har minskat i betydelse.
Ungefär hälften av svenskarna inte bara deltar i föreningslivets aktiviteter, utan 

bidrar också med insatser. Det kan handla om allt från styrelseuppdrag till att klippa 
gräsmattan på fotbollsplanen.

En AnnAn TEndEnS är en förskjutning från samhällsengagemang till aktiviteter som 
fokuserar på individens egen utveckling, ”självförverkligande”.

Inom den ideella sektorn, dit alla Sveriges cirka 220 000 föreningar räknas, kan 
Lars Svedberg märka två förändringsprocesser.

Den ena är att en del av de ”traditionella” folkrörelserna tappar mark. Medlems
antalet är fortfarande stort, men mindre än tidigare. Den andra är den starka profes
sionaliseringen. Många organisationer fylls nu av välutbildade anställda.

– Man fångar upp marknadssamhällets sätt att fungera. Det blir mer välorgani
serat och målinriktat.

Men återigen betonar Lars Svedberg stabiliteten. Inga revolutionerande föränd
ringar kan spåras i de data som samlas in.

– Varje ny generation älskar väl att utmåla sig själv som unik. Men när det gäller 
föreningsengagemanget är dagens ungdomar väldigt lika sina föräldrar, förutom att 
de förstås i högre utsträckning än de äldre engagerar sig via nätet. i

text: thomas östlund foto: jennie rehbinder
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AnAlyS: 

Medborgare & civilsamhälle
Folkbildningen och det civila samhällets organisationer
Folkbildningen och det civila samhällets organisationer hör nära samman. Den en
skilda medborgarens engagemang kanaliseras via en förening eller annan organisation 
som i sin tur samarbetar med ett studieförbund eller en folkhögskola för att föra fram 
sina idéer. Folkbildningen bidrar bland annat med idéutveckling och fortbildning av 
förtroendevalda. Fackföreningsrörelsen och de politiska partierna, religiösa samfund, 
nykterhetsrörelsen, kulturföreningar, olika invandrargrupper och intresseföreningar – 



40 FoLKbILDNING 2013

alla samarbetar de med studieförbund och folkhögskolor. Denna idémässiga förankring 
är folkbildningen i princip ensam om inom det svenska utbildningssystemet. 

 Dessa relationer är inte statiska. Under det senaste decenniet har nya förutsätt
ningar skapats. Nya politiska synsätt betonar folkbildningens och det civila samhällets 
betydelse som producenter av välfärdstjänster, medan funktionerna som röstbärare och 
opinionsbildare inte lyfts fram på samma sätt.

Utvecklingen har analyserats i två av Folkbildningsrådets utvärderingsrapporter: 
Tradition, resurs, eller nödvändighet? Om relationerna mellan folkhögskolor och de-
ras huvudmän och Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer – studieförbun-
den och deras grundar-, medlems- och samverkansorganisationer. 

I den första utvärderingen undersökte forskarna bland annat huvudmännens bety
delse för att folkhögskolorna ska kunna bedriva sin verksamhet, jämfört med andra 
aktörer. De flesta av folkhögskolans rektorer ansåg att Folkbildningsrådet och över-
huvudtaget de ekonomiska förutsättningarna spelade störst roll, även jämfört med 
huvud männen och den idémässiga anknytningen. Anslag och budget går inte att bortse 
från. Flera beskrev folkhögskolorna som allt mer kommersiella. 

Den andra utvärderingen visade enligt forskarna att de ideologiska banden mellan 
studieförbunden och deras medlemsorganisationer eller samverkande organisationer 
inte kan tas för givna. Studieförbundens samhällsmotiv kan fortfarande beskrivas som 
starka, men de utmanas av mer marknadsmässiga relationer till andra folkrörelser och 
organisationer. 

Folkbildning i hela Sverige
Studieförbunden erbjuder olika typer av verksamhet i alla landets kommuner. Under 
2012 fanns 58 procent av deltagarna i städer eller förorter. Vissa förändringar har ägt 
rum när det gäller den geografiska utbredningen. Mellan 1997 och 2013 minskade stu
dieförbundens lokalavdelningar från sammanlagt 642 till 180.

Hösten 2012 erbjöd de 150 folkhögskolorna långa folkhögskolekurser i 135 av 
landets kommuner. Samtidigt som den geografiska spridningen alltså är god pågår en 
urbaniseringstrend. Av de 23 nya folkhögskolor som startats under den senaste dryga 
20årsperioden har 13 etablerats i någon av landets större städer. Denna utveckling för
stärks av att åtta av de befintliga folkhögskolorna har flyttat sin verksamhet från lands
bygd till stad, och jämförelsevis många folkhögskolor har etablerat nya filialer i städer 
eller tätorter. Under 2012 fanns 46 procent av folkhögskolornas deltagare långa kurser i 
storstäder, förortskommuner eller större städer – 50 procent av deltagarna i Allmän kurs 
och 43 procent av deltagarna i Särskild kurs. Det är också i storstadsregionerna som 
flest folkhögskolor erbjuder långa kurser: 24 folkhögskolor i Stockholm, 13 i Göte-
borg och 8 i Malmö. I 122 kommuner finns bara en (1) folkhögskola representerad med 
långa kurser.
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I relation till kommunernas invånarantal är dock antalet deltagare i studiecirklar och 
långa folkhögskolekurser störst i landets glesbygdskommuner. Lägst andel deltagare 
finns i städerna och förorterna.

Folkbildningens arbete regionalt i landet behöver utvecklas. Två studier som Folk
bildningsrådet genomfört visar att folkhögskolor och studieförbund inte självklart del
tar i regionernas arbete med kompetensplattformar och regionala kulturplaner. Folk
bildningens roll varierar påtagligt i de fem regioner som ingått i undersökningarna, 
men ingenstans finns man med i arbetets ”innersta kärna”.

Folkbildning utanför landets gränser
Under 2010 genomförde Folkbildningsrådet, i samarbete med Mimer – Nationellt pro
gram för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet, en kartläggning av folk
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bildningens transnationella arbete. Resultaten publicerades i rapporten Gränsöverskri-
dande folkbildning – Folkbildningens transnationella verksamhet: resurser, strategier 
och geografi.

Kartläggningen visade bland annat att folkbildningen ofta vänder sig med sitt trans
nationella arbete till andra delar av världen än den högre utbildningen. Folkhögskolor
nas deltagare i långa kurser väljer t.ex. i första hand att studera i Afrika (38 procent), 
Europa utom Norden och Baltikum (26 procent) samt Latinamerika (13 procent). Upp
gifter från Centrala studiestödsnämnden (CSN) visar att de högskolestuderande för det 
mesta studerade i Europa utom Norden och Baltikum (52 procent) samt i Nordamerika 
(18 procent) under 2009. Bara enstaka högskolestuderande åkte till Afrika och Latin
amerika, knappast någon folkhögskoledeltagare åkte till Nordamerika. Folkhögskole
kurserna fördelades dessutom ganska jämnt över världen – både till områden med hög 
och med mycket låg BNP per capita. Högskolans utbyten var starkt koncentrerade till 
länder med hög BNP per capita. i

rEporTAgE:

Från tvättstuga till föreningshus 
Det som började med språkundervisning i en tvättstuga är nu 20 år senare en 

del av verksamheten i ett stort föreningshus, och spelar viktig roll i det lokala 

samhället. Och hela tiden har ABF funnits som en viktig sam arbetspartner 

för Utbildningscentret Iran. 

För MEr än 20 år sedan tyckte Reza Talebi att hemspråksundervisningen inte höll 
måttet. För att råda bot på det samlade han ihop 16 barn och började undervisa dem i 
persiska. Lokalen? En tvättstuga i stadsdelen Hjällbo i Göteborg. På bara en termin 
växte gruppen från 16 till 76 personer. 

– Det är ju så viktigt med ett starkt hemspråk. Det är nyckeln till många saker, då 
lär du dig andra ämnen snabbare och djupare, säger Reza Talebi. 

Så bildades föreningen Utbildningscentret Iran, UCI. Och redan här, på tvätt-
stugetiden, var ABF Göteborg en förutsättning för verksamheten. 
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– Det är ju så viktigt 
med ett starkt hem
språk. Det är nyckeln 
till många saker, då lär 
du dig andra ämnen 
snabbare och djupare, 
säger Reza Talebi. 

– Jag blev kontaktad av ABF som berättade om studiecirklar och folkbildning 
och det passade oss, berättar Reza Talebi. 

Han är nu anställd på ABF och ansvarig handläggare för samarbetet med UCI. 
Samarbetet tar i dag sig uttryck i olika former med studiecirklar, cirkelledarutbild
ning, styrelseutbildning, kulturarrangemang och ekonomisk ersättning. Men också 
kurser och tips som handlar om mjukare värden: föreläsningar kring integration, 
demokratiutveckling och jämställdhet, och kurser och samtal om samhällsutveck
lingen.

– Självklart är det stöd vi får till studiecirklarna viktigt men ABF är också jätte
generösa med annat. Vi är alla jättenöjda med samarbetet med ABF, säger Hous
hang Talebi, verksamhetsansvarig på UCI.

Utbildningscentret Iran kan inte längre kallas en iransk förening utan är nu en 
mångkulturell mötesplats. 

– Här möter iranier somaliska ungdomar och lär dem matte och fysik. Sen kom
mer latinamerikaner och sitter med dem, säger Reza Talebi. 

Centret har också flyttat upp från tvättstugan. Numera delar de en hel huslänga 
med andra föreningar i Hjällbo föreningshus. 

– Först var syftet med vår förening att behålla och utveckla det egna språket och 
kulturen. Men sen utvecklades det till att lära sig svenska och andra färdigheter för 
att kunna vara med i samhällsutvecklingen, säger Houshang Talebi. 

STATiSTiK Från 2012 visar att mer än hälften av invånarna i Hjällbo är födda utanför 
EU. Motsvarande siffra i hela Sverige är lite drygt nio procent. Arbetslösheten i om
rådet är hög, oavsett härkomst. ”Har man råd flyttar man härifrån” är en kommentar 
från en förbipasserande på Hjällbo torg. 

I ett av rummen på UCI, i första porten på första våningen i föreningshuset, 
pågår en studiecirkel i svenska. ”Vad gör du när du är trött?” De trevande, lite stapp
lande svaren avslöjar att deltagarna brukar lägga sig på soffan, dricka te eller sova 
när de är trötta. 

– Jag brukar först förklara på svenska och sen på persiska. Men all grammatik 
går vi igenom på persiska, berättar Simin Tarkian som leder gruppen. 

Stoltheten över de som lyckats efter att ha deltagit i verksamheten är påtaglig. 
På väggen i korridoren utanför klassrummet sitter foton. Houshang Talebi pekar:

– Han är läkare, hon är jurist, hon är egen företagare. 
På en av bilderna ser vi Göteborgs tidigare kommunalråd Göran Johansson. Han 

var här och invigde föreningshuset 2004. 
Kanske kommer Houshang Talebi i framtiden med stolthet peka på ett foto av 

Fatima, en av deltagarna i studiecirkeln i svenska. Eftersom hon ännu inte har något 
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svenskt personnummer kan hon inte gå på sfi-undervisning via kommunen. Men 
lära sig svenska vill hon ändå:

– It’s very good this course and it costs only 200 kronor. 
Och Reza Talebi fyller i:
– Alla är välkomna hit till UCI. Du kan behålla din tradition och religion och 

samtidigt lära dig nya saker och komma in i samhället.
Den kunskap som UCI fått genom samarbetet med ABF lär de nu vidare till de 

andra föreningarna i huset. På Houshang Talebis arbetsrum står pärmarna tätt med 
bokföring, stadgar och administration som de hjälper de andra föreningarna med. 

– En förening som hållit på i 21 år och fortfarande utvecklas är en stark fören
ing! i

text: ingrid sundberg foto: annacarin isaksson
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  6

Arbetsliv & livslångt lärande

Folkbildningen är bra på att möta nya utmaningar på arbetsmarknaden och 

skiftande behov av kompetensutveckling. Genom folkbildning kan människor 

stärka sina förutsättningar att få jobb, hitta motivation eller skaffa sig be-

hörighet för vidare studier. Folkbildningen är en andra chans och en väg till 

livslångt lärande. En av folkbildningens utmaning är att bidra till att icke-

formellt och informellt lärande uppvärderas. 

Folkbildningen vill också ta ett ökat ansvar för bra språkutbildning och 

samhällsinformation för utlandsfödda och erbjuda utbildningsvägar för fler 

som har kort eller ofullständig utbildning.

Kim Lundström är ett bra exempel. Han har gjort en lång resa och bytt liv. 

För några år sedan var han en avhoppad gymnasieelev i södra Sverige. I dag 

finner man honom som motiverad deltagare på Allmän kurs vid Kalix folk-

högskola. Det är en historia om hur livet kan ta sina svängar innan allt faller 

på plats – bland annat med hjälp av folkbildning.
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rEporTAgE:

Kims bildningsresa till Kalix
Sedan Kim Lindström var 16 år har livet varit ovisst. Nu vid 24 års  

ålder har han förväntningar på framtiden.

– TAcK VArE FolKhögSKolAn har jag fått upp ögonen för vad som finns där ute, 
säger han.

Under högstadietiden trivdes Kim Lindström med skolan. Han var motiverad 
och kände att det var utvecklande. Men när han skulle välja gymnasieprogram blev 
han osäker och valet föll på fordonstekniska programmet.

– Det var ett felval. Jag valde fordonsprogrammet bara för att jag skulle få ta 
körkortet gratis. Efter ett och ett halvt år hoppade jag av, berättar han.

Med tappat intresse för skolan och utan körkort hamnade den då 16-årige Kim 
Lindström på den öppna arbetsmarknaden. Till en början löste det sig bra. Med 
 säsongsanställning på sin styvpappas företag började pengarna rulla in. Jobbet var 
att blästra plåttak och arbetsplatsen var i stort sett hela södra Sverige.

– Jag trivdes superbra. Att som 16-åring få åka runt på så många olika platser var 
verkligen spännande.

Men när det blev arbetsbrist fick Kim Lindström gå till arbetsförmedlingen 
igen. Samtidigt hade de gamla klasskompisarna från gymnasiet  antingen lyck
ats få jobb eller valt att plugga vidare. Här någonstans började det gro ett frö  
i honom. Han förstod att han skulle behöva läsa upp sina betyg.

Men inte riktigt ännu. Först gick ytterligare några år med ett avhopp från en 
svetskurs och diverse ströjobb här och var, men han flyttade ändå till egen lägenhet 
i Ljungby. 

hur försörjde du dig?
– Jag fick bidrag, både från arbetsförmedlingen och från socialen.

hur kändes det?
– Jag har växt upp med inställningen att man ska klara sig själv och inte förlita sig 
på andra. 

Kim Lindström berättar att han sökte olika jobb men att det bara blev en massa 
nej. Han tror att det kan ha med hans ofullständiga gymnasiebetyg att göra.

2010 fick han äntligen en fast tjänst som personlig assistent efter en tids prov
jobb.



49folkbildning 2013



50 FoLKbILDNING 2013

– Till en början tyckte jag att livet var ganska bra. Men jag blev less och sa upp 
mig efter ett och ett halvt år. Jag kände att jag behövde något nytt.

Samtidigt som han började fundera på att säga upp sig kom han i kontakt med 
en tjejkompis från gymnasietiden. Känslor uppstod och snart blev de ett par. Enda 
problemet var att hon bodde i Kalix.

 – Att pendla så långt blev ohållbart i längden så vi bestämde oss för att jag 
skulle flytta till Kalix eftersom hon hade fast jobb där. 

Och i maj 2012 flyttade han upp.

EFTEr ATT hA SöKT några jobb fick han erbjudande av arbetsförmedlingen att gå en 
kurs som heter SMF på Kalix Folkhögskola.

– Jag tackade ja i tron att det var en kurs där man läser upp sina betyg, säger den 
nyblivne norrlänningen.

Efter att kursen hade startat i augusti tyckte Kim att det var något som inte stäm
de. Det var aldrig tal om några läxor eller rena ämneslektioner. 

– Till slut fick jag reda på att det var en studiemotiverande kurs jag hamnat på. 
När jag väl förstod det började saker falla på plats.

Berätta, hur ser en dag ut på en Studiemotiverande folkhögskolekurs?
– Oj, det är olika. Men i huvudsak pratade vi om allt och ingenting. Saker som är 
viktiga men som man inte tänker på.

Kan du ge exempel?
– Saker som vad som gör mig lycklig. Man får lära känna sig själv. Vilka beteenden 
behöver jag ändra på? Vad vill jag göra med mitt liv? Dessutom fick vi reda på vad 
som finns därute, hur man söker jobb och utbildning, och hur man tar kontakt med 
rätt människor, förklarar Kim Lindström.

Han kände att han äntligen hade hittat rätt. Med två lärare som brann för sin 
uppgift och kompletterade varandra bra kände den nyblivna Kalixbon sig fullt moti-
verad.

Kursens tolv veckor gick snabbt och med den nyfödda motivationen var steget 
till att börja folkhögskolans Allmänna kurs naturligt. Dels för att lärarna från den 
studiemotiverande kursen även är lärare på Allmän kurs, men också för att han änt
ligen kunde läsa upp gymnasiebetygen. 

– Och det känns så bra att det är mitt val. Att ingen annan säger att jag ska göra 
det. Det är det som är så bra med folkhögskola, alla är där av egen vilja. Alla i klass
en vill framåt och det smittar av sig.

Efter Allmän kurs har han funderingar på att plugga vidare. Kim Lindström har 
nämligen upptäckt hur intresserad han är av psykologi.



51FoLKbILDNING 2013

– Det är det som är så 
bra med  folkhögskola, 
alla är där av egen  
vilja. Alla i klassen 
vill framåt och det 
smittar av sig.

– Jag har alltid gillat att resonera, och en av mina lärare här har verkligen fått 
fram det intresset hos mig. Bara den känslan att jag kan känna mig duktig på någon
ting är såklart superskoj.

Men samtidigt är han noga med att säga att saker kan förändras. Det som känns 
helt rätt  i dag kanske känns fel när han väl läst klart.

 I dag fortsätter studierna för Kim Lindström och han bor bara ett stenkast från 
skolan tillsammans med sin sambo och tre schäfrar. Om ett och ett halvt år vet han 
mer om vilket väg han kommer att välja. Då är folkhögskolestudierna avslutade och 
gymnasiebetygen äntligen kompletta. i

text och foto: jesper sandberg 

AnAlyS:

Arbetsliv & livslångt lärande
Studiemotiverande folkhögskolekurs i samarbete med Arbetsförmedlingen
I början av november 2012 var cirka 140 000 arbetssökande ungdomar inskrivna hos 
Arbetsförmedlingen, och av dessa saknade cirka 30 000 slutbetyg från grund eller 
gymnasieskolan. För att motivera de här ungdomarna att studera vidare har reger
ingen sedan 2010 avsatt medel till s.k. Studiemotiverande folkhögskolekurser. Det är 
tre måna der långa kurser som genomförs av landets folkhögskolor i samverkan med 
Arbets förmedlingen. 

Nära 3 900 personer genomförde under 2012 en Studiemotiverande folkhögskole
kurs. Dessa var arbetssökande ungdomar i åldrarna 16 till 25 år. Regeringen har beslu
tat att fortsatta satsningen till och med 2014. År 2013 ökar samtidigt antalet platser från 
4 000 till 8 000. Målgruppen vidgas till att även gälla deltagare som är 25 år och äldre 
och som ingår i jobb och utvecklingsgarantin. För att kunna ge deltagarna i de stu
diemotiverande kurserna möjligheter att läsa vidare inom folkhögskolan tillförs 1 000 
extra platser till folkhögskolans Allmänna kurs under 2013 och 2014.

En majoritet av deltagarna (58 procent) i Studiemotiverande folkhögskolekurs 
är män, till skillnad från deltagarna i Allmän kurs där de flesta är kvinnor. Många – 
71 procent – har avbrutna gymnasieutbildningar bakom sig, 21 procent har enbart 
grundskoleutbildning och 8 procent saknar grundskoleutbildning. Vidare är 13 procent 
av deltagarna utrikes födda.
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En enkätstudie som Folkbildningsrådet lät genomföra bland deltagarna under vår
terminen 2012 visade att en majoritet ser nya möjligheter inför framtiden, känner sig 
motiverade till fortsatta studier och väl rustade att läsa vidare. Drygt hälften menar att 
de har fått ett bättre självförtroende.

Av de som deltog i Studiemotiverande folkhögskolekurs under perioden februari 
2010 – oktober 2012 har 24 procent gått vidare till fortsatta studier och 17 procent har 
fått arbete. 

Folkhögskolan som andra chans 
Ju längre utbildning desto bättre utsikter på arbetsmarknaden. Enligt SCB:s Arbets-
kraftsbaromenter var arbetslösheten bland befolkningen i Sverige 17 procent bland 
dem som saknade gymnasial utbildning, jämfört med 7 procent bland dem som hade en 
gymnasieutbildning, och 5 procent bland dem med eftergymnasial utbildning. 

Många av folkhögskolans deltagare har avbrutit tidigare studier och söker sig till 
folkhögskolan som en andra chans att skaffa sig grundläggande utbildning. Under 2012 
hade 80 procent av deltagarna i Allmän kurs kortare utbildning än två års gymnasium 
och detta är en andel som ökat under senare år. Inom de Särskilda kurserna var andelen 
19 procent. Av de cirka 11 300 personer som studerade inom Allmän kurs höstterminen 
2012 läste 77 procent på gymnasienivå, och 22 procent på grundskolenivå. 

Studie och yrkesvägledning är viktigt för att deltagarna ska komma vidare till 
fortsatta studier och i arbete. Folkhögskolorna har ingen skyldighet att tillhandahålla 
studie och yrkesvägledning, men drygt hälften erbjuder ändå sådan. År 2012 fanns 
studie- och yrkesvägledning i någon form vid 85 av de 150 folkhögskolorna. Vid sex av 
dessa fanns renodlade tjänster och vid ungefär tio motsvarade resursen en heltidstjänst, 
fördelad på olika personer. Oftast är det lärare eller annan personal som får ett antal 
timmars nedsättning i sin tjänst för att arbeta med vägledning.

över hälften av folkhögskolans deltagare som söker till högskolan antas
Antalet sökande till högskolan som har behörighet från folkhögskolan har ökat med 
sju procent sedan 2009. Andelen antagna har dock inte ökat under samma period. Höst
terminen år 2012 sökte ca 5 200 av folkhögskolans behöriga deltagare med grundläg
gande behörighet och studieomdöme till högskolan. Av dessa antogs 63 procent, jäm
fört med 67 procent 2009. Ungefär 43 procent av dem som kom in på högskolan 2012 
antogs baserat på studieomdöme, och 32 procent antogs utifrån resultat på högskole
provet. Övriga antogs baserat på gymnasie eller komvuxbetyg eller via urvalsgrupper 
som bestäms direkt av universitet och högskola. 

intyg och studieomdöme  
– inte betyg

Inom folkhögskolan sätts inte 
betyg. Efter fullgjorda kurser 
får deltagarna istället intyg. 

Inom Allmän kurs kan dess-
utom ett behörighetsintyg 
utfärdas.  Under 2012 avslu-
tade totalt 2 142 deltagare 
sina studier med intyg om 
grundläggande behörighet. 

För att ange meritvärde 
utfärdas inom folkhögskolans 
Allmänna kurs dessutom ett 
samlat studieomdöme.   
I detta värderas deltagarens 
studieförmåga. Under läsåret 
2011/2012 sattes totalt 5 641 
omdömen. Studieomdömet 
anges i fyra skalsteg. Från 
och med 2014 används istäl-
let en sjugradig skala. 

Varje studerande inom 
Allmän kurs har rätt att få ett 
studieomdöme som används 
i folkhögskolans urvalsgrupp 
i ansökan till högskolan. Men 
deltagarna kan även avsäga 
sig studieomdöme – alltså 
nöja sig med ett intyg om 
behörighet – och ändå få 
grundläggande behörighet 
till högre studier. I så fall 
behöver behörighetsintyget 
kompletteras med t.ex. re-
sultat från högskoleprov eller 
slutbetyg från komvux/gym-
nasieskola, och antagning 
sker via andra urvalsgrupper.
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nivåbestämning av utbildningar och validering av kompetenser i folkbildningen 
– utmaning och möjlighet
Inom EU finns ett s.k. europeiskt ramverk för utbildningar/kvalifikationer, EQF. Det 
är en gemensam referensram som knyter samman olika länders kvalifikationssystem. 
Avsikten är att EQF ska fungera som ett översättningsverktyg som ska göra kvalifika
tioner från olika länder och system i Europa lättare att jämföra och förstå. 

 I Sverige pågår förberedelserna för att införa ett nationellt ramverk för kvalifikatio
ner/utbildningar, NQF, baserat på EQF. I ett sådant ska folkbildningens icke-formella 
utbildningar kunna ingå. Detta skulle i så fall kunna innebära att deltagare som avslutat 
t.ex. en Allmän kurs eller en fritidsledarutbildning på folkhögskola skulle få en siffra, 
utifrån en åttagradig skala, i sitt kursintyg som anger vilken nivå kursen haft. Den in
formationen kan underlätta jobb och studier i ett annat land eller här i Sverige.

EU:s medlemsländer har under 2012 kommit överens om att system för validering 
av informellt och icke-formellt lärande ska vara införda inom fem år i hela EU. I Sve
rige och inom folkbildningen har frågan om validering av s.k. generella kompetenser 
uppmärksammats under 2012. Studieförbund och folkhögskolor har meddelat reger
ingen att man vill genomföra ett nationellt projekt för att försöka finna metoder för att 
kartlägga och validera generella kompetenser, som i första hand har med föreningsliv 
och ledarskap att göra. i

hallå där Agneta Wallin
Studie- och yrkesvägledare vid Folkhögskolornas informationstjänst

Vad är speciellt med studie- och yrkes-
vägledarnas arbete inom folkhögsko-
lan? 
– Folkhögskolan har ett helhetstänk både 
vad gäller individen och utbildningen, och 
kan tillgodoräkna tidigare arbetslivserfar-
enhet och studier. Man skapar en helhets-
lösning inom Allmän kurs så att de flesta, 
trots en splittrad och krokig väg, når fram 
till grundläggande behörighet. 

– Tillsammans med lärarna och den stu-
derande görs en hållbar studieplanering. 
Som studievägledare är det viktigt att 
försöka vidga den studerandes perspektiv 
och visa på flera valmöjligheter. Många 
studerande har också behov av strukture-
ring och motivationsstöd för att kunna se 
och ta sig framåt mot ett mål. 

foto: folkbildningsrådet/johanna hanno

icke-formellt och informellt 
lärande

Icke-formellt lärande: 
Strukturerat och organiserat 
lärande utanför det formella 
utbildningssystemet, t.ex. i 
folkbildningen eller arbets-
livet.

Informellt lärande: ”Vardags-
lärande” i samband med 
aktiviteter i arbete, familj eller 
fritid som inte är strukturerat 
eller organiserat.
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Folkbildningen är Sveriges största kulturarena och den positionen vill studie-

förbund och folkhögskolor vidareutveckla. Det gör man genom att möta fler 

medborgares behov av kulturupplevelser och eget skapande.  Folkhögskolor 

och studieförbund vill fortsätta att vara livaktiga kulturella mötesplatser, 

vara utbildare och erbjuda en arbetsmarknad för professionella kulturverk-

samma i hela landet. 

En hörnsten i folkbildningens kulturverksamhet är att deltagarna också är 

utövare. Att t.ex. uppträda för publik är en drivkraft för att utvecklas som kul-

turutövare. I Studiefrämjandets öppna tävling Danskarusellen är deltagarna 

lika många som dansstilarna; street, showdans, afrikanskt, dark fusion…

Folkbildningen vill också fortsätta vara en drivkraft för lokal kulturutveck-

ling. Kulturverksamheten betyder mycket för de lokalsamhällen där kursverk-

samhet och kulturprogram genomförs. Studieförbund och folkhögskolor fung-

erar inte sällan som motorer för kommunens kulturliv och kulturverksamhet. 

Ett levande lokalt kulturliv ger även bränsle till lokala kulturella och kreativa 

näringar. Bruksorten Norberg är ett av många exempel där folkbildningen är 

en aktiv och viktig del i samhällets lokala kulturliv.

 

  7

Kultur & kreativitet
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rEporTAgE:

Folkhögskolans musikelever  
blåser liv i Norberg 
De sjunger i kör på torget, spelar rockmusik på gatorna och rör  

kyrkobesökare till tårar med sin duettsång. Sedan flytten till Norberg har 

Bergslagens folkhögskola satsat på att bli en aktiv del i lokalsamhället  

– och fått hela byn som klassrum. 

rocK- och pop-EnSEMBlEn slår upp ytterdörren till skolan och går ut i ett snövitt, 
kallt och stilla Norberg. Solen glittrar i trädens iskristaller. Det är dags för ett spon
tant jam, mitt bland de frusna änderna nere vid ån. I spetsen går Matilda Johansson 
med ett släptåg av andra deltagare med gitarrer, trummor och en xylofon. På vägen 
hejar hon på en handfull bybor som, efter att musikanterna passerat, nyfiket följer 
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ungdomarna med blicken. 21åriga Matilda Johansson kommer från Småland och 
går andra året på folkhögskolans musiklinje. 

– Första veckan ringde jag hem till mamma och grät för att jag flyttat 32 mil 
hemifrån. Nu tycker jag att det är det bästa jag har gjort, säger hon. 

Bergslagens folkhögskola finns sedan två år tillbaka i hjärtat av Norberg. Dess
förinnan låg skolan i Skinnskatteberg, där eleverna bodde på internat.  

Flytten till Norberg innebar en tydlig kursändring. Skolan skulle satsa på att 
bli en aktiv del av lokalsamhället och bidra till byns utveckling. Eleverna skulle 
bo i hyreslägenheter mitt i samhället. Sång och musikläraren Rebecca Meiselbach 
minns det varma mottagandet från byborna.

– Folk var så glada, nästan lyriska. Det kändes som att komma hem, säger hon. 
För Norberg har folkhögskolan inneburit en rejäl kulturinjektion. Musik- och 

teaterelevernas alla konserter, teaterföreställningar och musikaler spelas på platser 
runt om i Norberg. Förra året deltog de i 172 kulturevenemang och av dessa arrang
erade de 52 stycken själva.

– Det ger eleverna ett stort självförtroende. De får rutin av att stå på scen, blir 
trygga i sig själva och vågar mer, säger Rebecca Meiselbach. Hon är även sångerska 
i ett rock’n’rollband och tog själv sina första karriärsteg på den här folkhögskolan.

– Skolan förändrade allt för mig när det kommer till vem jag är i dag, säger hon. 
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Med flytten till Norberg kände Rebecca Meiselbach att hon ville införa en ny 
tradition. Hon ordnade en duettföreställning i kyrkan med sång och musikeleverna 
och bjöd in allmänheten. 

– Första året satt det folk på ett par kyrkbänkar. Nästa år kom det betydligt mer 
folk – och nu senast var det helt proppfullt i kyrkan, berättar hon.

Entreprenörskap löper som en röd tråd genom alla skolans kurser. Eleverna får 
själva boka in spelningar, ordna med marknadsföring och göra affischer. 

Men lika viktigt som att folkhögskolan bjuder in Norbergsborna till sig, är att 
skolan själv blir en naturlig del av Norberg. Folkhögskolans deltagare medverkar i 
flera arrangemang som ordnas på orten: Engelbrektsloppet, Hälsoveckan, 144 tim
mar Norberg, Norbergfestivalen och Queertopia.
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– Det betyder allt att de har kommit hit! De livar upp bygden. Har vi tur stannar 
de kvar i Norberg, säger Sven Bergman som är med och arrangerar Engelbrektslop
pet. Det är en av Norbergs stora höjdpunkter som lockar över 3 000 skidåkare till 
kommunen. Folkhögskoleeleverna hjälper till som funktionärer och musikunder
hållare. 

Kommunen har ända sedan starten varit positivt inställd till folkhögskolans eta
blering i Norberg. Redan innan flytten startades en dialoggrupp där representanter 
från skolan regelbundet träffar kommunens tjänstemän för att diskutera samarbetet. 

– Det betyder att vi tack vare folkhögskolan har en eftergymnasial utbildning i 
Norberg, ett rikare kulturliv och framtidstro för Norbergare. Det innebär också nya 
affärer för våra företagare, säger kommunalrådet Åsa Eriksson. i 

text och foto: lisa persson

AnAlyS:

Kultur & kreativitet 
Folkbildningens omfattande kulturutbud
Folkbildningens kulturverksamhet är omfattande. Under 2012 stod det estetiska äm
nesområdet Konst, musik, media för 61 procent av studieförbundens cirkelverksamhet, 
räknat i studietimmar. Nästan 445 000 cirkeldeltagare gavs möjligheter att genom eget 
skapande och tillsammans med andra utveckla sina intressen och förmågor. Flest delta
gare hade musikcirklarna, där en stor grupp utgjordes av ungdomar – i första hand unga 
män – som spelar pop och rockmusik. Mer än 27 procent av studieförbundens alla 
cirkeldeltagare deltar i en musikcirkel.

Samtidigt erbjöd studieförbunden 340 900 kulturprogram, en ökning på tre procent 
jämfört med 2011. Det betyder att drygt 50 procent av studieförbundens arrangemang 
var kulturprogram. Kulturprogrammen nådde nästan 18 miljoner deltagare. De flesta 
kulturprogrammen är i form av föreläsningar och sång och musikuppsättningar. 

Kulturprogrammen skapar även arbetstillfällen. Av alla medverkande under 2012 
var 41 procent, dvs. ungefär 527 000 personer, professionella kulturarbetare.

Under 2012 arrangerade folkhögskolan 2 800 kulturprogram för allmänheten, som 
samlade ungefär 240 000 deltagare, och 718 korta kurser med 13 000 deltagare inom 
det estetiska området. Folkhögskolan har även många kurser inom kulturområdet, mest 
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estetiskt inriktade yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå som varje år engagerar 
drygt 450 deltagare. Här finns också särskilda kurser i musik, bild, form och målar
konst, scenisk konst, slöjd och konsthantverk och övriga estetiska ämnen med ungefär 
5 800 deltagare under höstterminen 2012, samt korta kurser för cirkelledare inom kul
turområdet. 

Kultur och kulturutövande är integrerade delar av folkbildningens pedagogik. De 
flesta av folkhögskolans långa kurser har inslag av estetiska ämnen. Det betyder att en 
majoritet av folkhögskolornas deltagare kommer att delta i kulturella aktiviteter som en 
del av sin utbildning, oavsett vilken inriktning de har på sina studier.

Studieförbundens kulturprogram växer i betydelse
Under 2012 anordnades nästan 80 procent av studieförbundens kulturprogram i sam
verkan med kommuner och landsting, medlemsorganisationer, kulturinstitutioner, och 
andra aktörer. 

Figur 3. Andel av studieförbundens kulturprogram som genomförs i samverkan med olika 
aktörer 2012.

Folkbildningens kulturverksamhet har stor betydelse för kulturlivet i både städer och 
på landsbygden. Flest kulturprogram och deltagare har studieförbunden i städerna och 
förorterna, ungefär 57 procent av både arrangemangen och deltagarna finns här. Störst 
andel kulturprogram i relation till kommunernas invånare erbjuder studieförbunden i 
inlands och glesbygdskommuner.
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Figur 4. deltagare i studieförbundens kulturprogram per kommungrupp år 2012,  
i förhållande till invånarantal.

Not. Ej unika deltagare. Kommunindelningen bygger på SKL:s kommunindelning 2005. 

Vilka typer av kulturprogram som anordnas i olika kommuntyper varierar något. I stor
städerna är föreläsningsverksamhet vanligare än i glesbygden, medan musik och sång
program är vanligare i glesbygden än i storstaden.

Utvärdering om kulturprogrammens lokala betydelse
Under 2012 och 2013 utvärderas vilken betydelse som studieförbundens kulturpro
gram har på lokal nivå, på uppdrag av Folkbildningsrådet.  

Preliminära resultat tyder på att studieförbundens kulturverksamhet kompletterar 
kommunernas egen, bland annat att nå ut till andra grupper. Vanligen samarbetar stu
dieförbunden med medlemsorganisationer, vårdhem, pensionärsboenden, kommuner
nas fritidsenheter (eller motsvarande), eller folkbibliotek. Samarbeten med kommunen 
sker också i projektform, till exempel i integrationsprojekt. I utvärderingen ges flera 
exempel på hur studieförbund tar över nedläggningshotade kommunala kulturverksam
heter, till exempel en kulturskola eller ett ungdomshus.

Utvärderingen visar också att kulturprogrammen ofta är gratis för deltagarna och 
när avgifter tas ut rör det sig om mindre summor. Prissättningen beror på att man inte 
vill utestänga personer som kan ha svårt att betala för kulturverksamheten. De medver
kande ställer ofta upp ideellt, eller mot en symbolisk ersättning. 
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Vidare har undersökningen visat att inom flera områden, i synnerhet vad gäller 
 musik, finns ett nära samband mellan studiecirkel deltagande och medverkande i kultur
program. Framträdanden i kulturprogram övas ofta i studiecirklar. i

foto: sandra norin

rEporTAgE:

Självkänslan stärks på scenen
Gothic belly dance, dark fusion, street och show. För en del är det här bara 

olika dansstilar, men för Studiefrämjandet är det också nycklar till frigörelse 

och självkänsla. 

i STUdiEFräMjAndET SES kulturen som en nyckel till frigörelse och ökad självkänsla. 
– Vi möter människor som inte trodde sig själva om något alls – och ser till att de 

lämnar oss med huvudet högt, säger avgående förbundschef Tjia Torpe.
Kultur är ett av Studiefrämjandets profilområden. Grundtanken är att skapa för

utsättningar för människor att skapa själva. Förutsättningarna kan bestå av mycket 
– lokaler, utrustning, pedagogiskt stöd, hjälp att komma igång. 

Studiefrämjandet var tidiga med att fånga upp ungdomars musikintresse. Verk
samheten ifrågasattes i början – ”är detta verkligen folkbildning?” Samtidigt sade 
förre kulturministern Bengt Göransson att ”ett rockband som repar är så nära studie
cirkelns grundidé man kan komma”.

Många av Studiefrämjandets kulturprogram är kopplade till musik. Att uppträda 
för publik är en drivkraft för att utvecklas som band. Sedan flera år genomförs Live
karusellen över hela landet. Förra året genomfördes 400 spelningar med 580 band. 
Genom Livekarusellen har tusentals band klivit upp på scenen för första gången. 
Spännande och lite skrämmande – och för många ett minne för livet.

Sedan ett par år tillbaka körs Danskarusellen enligt samma koncept i ett par län. 
Stilarna varierar; street, showdans, afrikanskt, dark fusion. 

– Det viktiga med båda karusellerna är att ungdomarna får visa upp vad de lärt sig. 
Även om det bara är mamma, pappa och några kompisar i publiken, säger Tjia Torpe.

Mångfalden i Studiefrämjandets kulturverksamhet är påfallande – från luffarslöjd 
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och spelkultur till närnaturguidningar och klimatdebatter. Trädgård och stadsodling är 
på stark frammarsch, med föreläsningar och trädgårdsvisningar som lockar tusentals 
besökare. Odling som kultur – det är ju faktiskt ordets ursprungliga innebörd.

KlASSKlyFTornA när dET gäller människors deltagande i kulturlivet oroar Tjia 
 Torpe. Första steget in i kulturens värld kan verka skrämmande för den som inte är 
van.

– ”Hjälp det är nåt fel på mig, jag förstår inte det här”, tänker många som går 
på konstutställning. Men om jag, som är kulturvan, inte gillar det jag ser tänker jag 
”det här säger mig ingenting” och går därifrån.

Just det här med att rusta människor med kulturell självkänsla är studieförbun
den bra på.

– Vi vet att människor växer och vågar genom våra cirklar och kulturprogram. 
Vi ser det hända varje dag!

Fortfarande finns en klyfta mellan studieförbundnes kulturverksamhet och de 
professionella kulturinstitutionerna. I Stockholm samarbetar Studiefrämjandet och 
Folkoperan med cirklar där ovana operabesökare får möta musiker och regissör, och 
sedan se föreställningen. Ett lyckat exempel på folkbildande kulturmöten.

TroTS dEn STorA kulturverksamheten är det förvånansvärt tyst om studieförbun
den i den kulturpolitiska debatten. Inte heller kommunala beslutsfattare verkar för
stå studieförbundens betydelse. Här behövs skärpning, menar Tjia Torpe.

– Vi är faktiskt urusla på att berätta om vad vi gör. Det är konstigt, vi är dåliga 
på att skryta och samtidigt ganska självtillräckliga. Det går inte att bara prata siffror. 
Vi måste spänna ögonen i kommunalrådet och berätta vad det handlar om, på ett sätt 
som berör.

Framtiden då, vilka utmaningar står folkbildningen inför? Tjia Torpe oroas över 
att Sverige håller på att slitas isär, att klyftorna ökar. 

– Om vi är överens om att kultur är en frigörande kraft och att folkbildning 
rustar människor med självkänsla, då är den enkla frågan: Vilka behöver vi nå fram 
till? För mig är svaret givet, det är unga arbetslösa och människor som nyligen kom
mit till Sverige. i

text: thomas östlund foto: ida ling flanagan

danskarusellen

Danskarusellen ger oetable-
rade dansare och grupper 
tillfälle att uppträda på scen 
inför jury och publik. 

Åldersgränsen för att delta 
är 13 år och alla dansare är 
garant erade minst tre scentill-
fällen plus eventuella finaler. 

Under 2012–2013 deltog tolv 
grupper från Östergötland 
och Skåne i Danskarusellen 
som ordnas av Studiefräm-
jandet, i samarbete med 
landets fritidsgårdar.

Källa: Studiefrämjandet



Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riks-

dagen och regeringen. Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till studieförbund och 

folkhögskolor, lämnar budgetunderlag och årsredovisningar till regeringen samt följer 

upp och utvärderar folkbildningens verksamhet.

Folkbildningsrådet arbetar även med vissa uppdrag från de tre medlemmarna: 

• Folkbildningsförbundet

• Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIo )

• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Mer information hittar du på www.folkbildning.se

De statistiska uppgifterna i den här skriften är, om inte annat anges, hämtade från  

Folkbildningsrådets uppföljning av folkbildningens verksamhet.





Under 2012 och 2013 har studieförbund och folkhögskolor arbetat fram ett 
gemensamt folkbildningspolitiskt dokument, Folkbildningens Vägval & Vilja. 
Det beskriver folkbildningens roll och uppgift i samhället i dag och inför fram-
tiden.

I den här årsskriften från Folkbildningsrådet speglas de bärande tankarna  
i Folkbildningens Vägval & Vilja med hjälp av reportage och analyser.

Folkbildningsrådet

box 380 74, 100 64 Stockholm
Tel: 08412 48 00, fax: 0821 88 26
fbr@folkbildning.se
www.folkbildning.se
twitter.com/folkbildning
facebook.com/folkbildning
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