
• Tänk om allt var svart





• Och vi fick locka fram ljuset



• Hur skulle då ljuset se ut? 













• Okej…



• …vad är då 
folkbildning? 

• —> kom ihåg att vi aldrig sett ljuset förr



• Vi kollar med  
Folkbildningsrådet!



• EVENTUELLT ÄMNE

!

!

• http://www.folkbildning.se/
Folkbildning/Vad-ar-folkbildning/ 

http://www.folkbildning.se/Folkbildning/Vad-ar-folkbildning/


• EVENTUELLT ÄMNE•Den moderna folkbildningens historia i Sverige börjar på 1800-talet. Då startade de första 
folkhögskolorna, biblioteken, föreläsarföreningarna, bildningscirklar samt även tidskrifter 
och debattböcker. 

•De olika bildningsrörelserna växte fram parallellt med och i samarbete med de nya folkrörelserna. 
De första folkhögskolorna bildades redan 1868, medan de första studieförbunden tillkom i början 
av 1900-talet. 

•Under mellankrigstiden växte folkbildningen, med allt fler folkhögskolor och studieförbund. 
Folkbildningen frodades även utanför folkhögskolor och studieförbund; när radion startade fick 
den till exempel ett tydligt folkbildningsuppdrag. 
•Folkbildningen är fri och frivillig 

•Det för folkbildningen centrala begreppet ”fritt och frivilligt” myntades av 1944 års 
folkbildningsutredning. Utredningens betoning på ”demokratisk fostran” hade naturligtvis en 
påtaglig aktualitet genom framväxten av de totalitära rörelserna under 1900-talet och det nyss 
avslutade världskriget. Under 1900-talets andra hälft har folkbildningen fortsatt att expandera, 
samtidigt som regering och riksdag i efterhand förändrat villkoren för de statliga anslagen till 
folkhögskolor och studieförbund. 
 
Den senaste stora förändringen kom 1991 med en helt ny folkbildningsförordning. Den innebar att 
den statligt stödda folkbildningen blev målstyrd istället för regelstyrd. I samband med detta 
bildades också Folkbildningsrådet.



• Aha! Folkbildning var 
hett fram till nitti-ett! 



• Bryr sig någon om 
oss nuförtiden?  



• EVENTUELLT ÄMNE

!

• Regeringens proposition 
2013/2014:172 

!

• Allas kunskap - allas bildning



• EVENTUELLT ÄMNE
•Beslut av Sveriges riksdag 2014-06-26: 

• Folkhögskolan som egen utbildningsform ska ses över  
• Ett särskilt mål för folkbildningspolitiken: 
!

• Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och 
bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället 
!

• De sju verksamhetsområdena avskaffas 
!

• Det andra syftet med statsbidraget ändras: 
!

• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen



• EVENTUELLT ÄMNE
•Beslut av Sveriges riksdag 2014-06-26: 

• Staten ska ansvara för utvärderingen av folkbildningen 
!

• Statskontoret får i uppdrag att genomföra en samlad utvärdering av 
folkbildningen samt utveckla metoder som följer utvecklingen 
regelbundet över tid 
!

• Vid behov ska åtskillnad mellan studieförbund och folkhögskolor 
kunna göras I kommande utvärderingar 



• EVENTUELLT ÄMNE
•Beslut av Sveriges riksdag 2014-06-26:

• Folkbildningsrådet får ett förtydligat uppföljningsansvar I syfte att ta 
fram underlag som bättre kan ligga till grund för redovisning till 
riksdagen 
!

• Folkbildningsrådet uppmanas genomföra en studie om jämställdhet 
I folkbildning. Syftet med studien bör vara att undersöka hur 
jämställdhetsperspektivet är integrerat inom ramen för 
folkbildningen samt  hur folkbildningen förhåller sig till de 
jämställdhetspolitiska målen. 



• Vad sa de om 
folkbildning i riksdagen  

då?  



• EVENTUELLT ÄMNE !

•Folkbildningsorganisationerna lever i en dubbel roll. De är 
skattefinansierade och förväntas samtidigt bevara 

oberoende och självständighet i förhållande till 
statsmakten. Vi i den här kammaren (riksdagen) har lite 
samma dubbla roll. Vi finansierar med skattebetalarnas 

pengar huvuddelen av folkbildningens verksamhet 
samtidigt som vi önskar slå fast en inriktning där man hela 
tiden håller en armlängds avstånd till en fri och fristående 

folkbildning. 

!

•- Maria Arnholm (FP) 



• EVENTUELLT ÄMNE !

• Folkbildningens insatser kan samverka med det övriga 
samhället för att motverka utanförskap, segregering, 

konflikter och diskriminering. I folkhögskolor och 
studieförbund kan människor utveckla metoder för 

interkulturell dialog och reflexion.   

!

•- Christina Zedell (S) 



• EVENTUELLT ÄMNE !

• Folkbildningen har särskilt goda förutsättningar för att 
kunna utveckla uppdraget (—> hållbar utveckling) i 

enlighet med den mångfald och den frihet som präglar 
folkbildningen, med demokrati och solidaritet som 

ledande principer.    

!

•- Tina Ehn (MP) 



• EVENTUELLT ÄMNE !

• Jag kommer med emfas att fortsätta att protestera så 
fort någon säger någonting negativt om folkbildningen 

som sådan. Dessutom är det viktigt med en 
undervisningsform i Sverige som inte har utbildning som 

primär funktion utan som har bildningen som primär 
funktion.  

!

•- Lars Ohly (V) 



• EVENTUELLT ÄMNE !

• Vi arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle där 
människor ska känna trygghet och tillit. I en studie som 
gjordes alldeles nyligen kan man se att det går att mäta 
tillit i kulturprogrammen. De personer som har deltagit i 
något av alla de kulturprogram som har genomförts av 

folkbildningen har ökat sin känsla av tillit. Det är 
spännande. Sug på den!    

!

•- Anne Marie Brodén (M) 



• EVENTUELLT ÄMNE !

• Jag har sett många olika studiecirklar, projekt och mer 
långtgående utbildningar initierade, genomförda och 
drivna av olika studieförbund där man lyfter förmågor 

hos sina deltagare. Det ger otroligt mycket mer än bara 
den specifika kunskapen, i lika hög grad lyfter och 

stärker det människan själv.  

!

•- Per Lodenius (C) 



• EVENTUELLT ÄMNE !

• Idag är studiecirkeln grundbulten i studieförbundens 
verksamhet och lika viktig ur demokratisynpunkt. De 

övriga verksamhetsformerna är kulturprogram och även 
annan folkbildningsverksamhet. Den sistnämnda 

verksamhetsformen är lite bortglömd, men det är en 
flexibel form som fångar in barn och unga, större grupper 

och även korta arrangemang. Annan 
folkbildningsverksamhet används inte så mycket men ger 

stora möjligheter.  

!

•- Lars-Axel Nordell (KD) 



• Men SD måste väl va 
mot oss? 



• EVENTUELLT ÄMNE !

• Folkbildning har fortfarande en mycket viktig roll som 
komplement till andra utbildningsalternativ. Just därför 

anser vi att det är rimligt att stat och samhälle via 
skattemedel ger stöd till folkbildningen. Vad vi däremot 

har oroat oss för är den bristande kontroll som har 
uppvisats på många vis. Därför välkomnar vi 

regeringens ansats att komma till rätta med utvärdering 
av folkbildningen.   

!

•- Margareta Larsson (SD) 



• Alla gillar 
Folkbildning! 



•Vad kräver de av oss? 



• EVENTUELLT ÄMNE !

• 1. Vi ska fortsätta bedriva verksamhet på det sätt vi 
gjort i över 100 år. 

• 2. Vi ska hjälpa till att lösa vissa 
samhällsutmaningar 

!

• 2. Vi ska kunna visa vad vi gör 



• Är det så jobbigt 
egentligen?  











• KAK Kan vi se ljuset? 


