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Dans för Parkinson på Moderna 
museet i Stockholm
Dans för Parkinson är en metod att dansa med 
personer som har Parkinson sjukdom. Den är ut-
forskad och beprövad i USA och på Balettakade-
mien finns två danspedagoger som är utbildade i 
metoden och dansar med två grupper av Parkinson 
deltag are. Dessutom dansar de på Moderna muse-
et i utställningssalarna! 

Tillsammans med en konstpedagog utforskar de vad rörelse 
och konst kan vara. Detta är ett samarbete som pågått i två 
år, och de har både haft offentlig och sluten dansvernissage 

på museet. Upplevelsen av konst och dans tillsammans skapar 
koreografier som de även har utmanat sig att uppträda med 
utanför huset.

I oktober reser ett mindre gäng till Köpenhamn för att uppträ
da på ett seminarium! Med ett nära samarbete med Parkinson
förbundet har de dessutom haft möjlighet att skapa två natio
nella dansläger och nått fler än 150 deltagare! Dansen sprider 
sig.

Mer information om Folkuniversitetet
https://folkuniversitetet.se

Foto: Folkuniversitetet
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God Jul &  
Gott Nytt År

4 snabba frågor 
till Cecilia Elving
Vi har ställt 4 snabba frågor till Cecilia Elving (L) som 
är ordförande i Kulturnämnden i Region Stockholm. 

Vad betyder Folkbildning för dig?

Bildning skapar förutsättningar 
för människor att forma sina 
egna liv och delta i det demo-
kratiska samtalet. Bildningsre-
san är den viktigaste resa en 
människa kan göra. Det har jag 
sett så många exempel på från 
min egen familj.

Har du gått någon studiecirkel och/eller folkhögsko-
lekurs? 

Många! Bland annat i hantverk, sjövett, jämställdhet och 
demokrati. 

Vilken cirkel eller kurs skulle du vilja gå? 

Flera men just nu saknas tid för det. Jag har ganska små 
barn och många politiska åtaganden.

I vilken studiecirkel skulle du vilja vara cirkelledare 
(dröm fritt )? 

MOD.

Visste du detta om Folkbildningen i Sverige?
• Nästan 15 % av befolkningen har deltagit i en eller flera studiecirklar senaste året. 
• 57 % har deltagit i studiecirkel någon gång i sitt liv 
• 77% av de cirkelaktiva har även arbetat ideellt. 2018 års siffror om folkbildningen i Sverige

Vi önskar alla våra läsare en 

Klimatkrisen är brinnande aktuell. Genom ökad kunskap, 
idéer och handlingskraft kan vi bromsa utvecklingen och 
gemensamt ta ansvar för framtiden. 

ABF Stockholm har under hösten satsat på kurser och 
workshops med inriktning på miljö och hållbarhet. De 
erbjöd möjligheter att fördjupa kunskaperna om Agenda 
2030 och de globala målen och ett tillfälle att sätta sig in 
i frågan om klimatförändringarna i Arktis. 

En chans att skapa nya strategier för hur man kan en-
gagera sig i miljö och hållbarhet tillsammans med andra 
under mottot ”vi gör det tillsammans”.

Läs mer om ABF Stockholms kursutbud
https://abfstockholm.se

ARKTIS – EN FASCINERANDE OCH ÖMTÅLIG VÄRLD 

I FÖRÄNDRING • HÅLLBARHETSMÅLEN – STRA

TEGIER FÖR HÅLLBAR UTVECKLING • HÅLLBAR

HETSMÅLEN – EN INTRODUKTION   WORKHOP • 

KLIMATINSPIRATÖRSCIRKELN AGENDA 2030 OCH 

MATEN • STOCKHOLMS MATSVINN



Stockholms läns Bildningsförbund  3 www.stockholmslansbildningsforbund.se
 

FOLKBILDNING I  LÄNET - 2-2019

Civilkurage på nätet
Är du trött på tonen i sociala medier? Har du försökt 
föra nyanserade samtal men blivit avsiktligt miss-
förstådd av troll och hatare? Nu kan Sverigepratar 
användas inom folkbildningen.

Bakgrund till Sverigepratar – varför finns 
plattformen?
Hat och hot på nätet är ett växande problem. Många drabbas 
när det hårda dabattklimatet tar över, ofta via sociala medier. 
Det är också ett demokratiskt problem, tystnaden från sansa
de personer fylls upp av larmet från de som vrålar. Vi behöver 
plattformar som manar till möten istället för polarisering.

Sverigepratar
Sverigepratar är till för demokratiska samtal och ökat civilku
rage på nätet. Via Sverigepratar träffar du någon som tycker 
tvärtom i centrala politiska frågor. Samtal kring migration, 
ekonomi, klimat och försvar kan ske tryggt och fritt. Det är 
en övning i att ta svåra samtal och möta någon som tycker 
annorlunda, utan att tystna.

Full fart i maj
I maj hade Sverigepratar 5000 besökare, inför EUvalet då. 
Projektet fick uppmärksamhet i riksmedia. Bland annat TV4:s 
nyhetsmorgon.

Nytt studiematerial
Nu finns ett studiematerial som handlar om civilkurage på 
nätet. Syftet är att rusta deltagarna för politiska samtal på 
nätet genom reflektion, bildning och inkludering. 

Mer information och ladda ned studiematerial:
www.vimasteprata.org



Våra medlemmar
ABF 
Bilda 
Folkuniversitetet 
Ibn Rushd 
Kulturens bildningsverksamhet 
Medborgarskolan 
NBV 
Sensus 
Studiefrämjandet 
Studieförbundet Vuxenskolan

Alma folkhögskola 
Birkagårdens folkhögskola 
Bosöns folkhögskola 
Botkyrka folkhögskola 
Bromma folkhögskola 
Hagabergs folkhögskola 
Jakobsbergs folkhögskola 
Kaggeholms folkhögskola 
Lillsveds folkhögskola 
Långholmens folkhögskola 
Paideia folkhögskola 
Runö folkhögskola 
Röda Korsets folkhögskola 
S:ta Birgittas folkhögskola 
Sankt Ignatios folkhögskola 
Sigtuna folkhögskola 
Skarpnäcks folkhögskola 
Skeppsholmens folkhögskola 
Stadsmissionens folkhögskola 
Sundbybergs folkhögskola 
Södertörns folkhögskola 
Södra Stockholms folkhögskola 
Tollare folkhögskola 
Vårdinge By folkhögskola 
Väddö folkhögskola 
Ågesta folkhögskola

Stockholms läns Bildningsförbund (SLB)  
är folkbildningens gemensamma mötes
plats i Stockholms län. Vårt arbete syftar  
till att stärka folkbildningen, att be vaka 
folkbildningens intressen och att aktivt 
företräda medlemmarna. 

Här samlas länets folkbildningsorganisationer för samarbete, erfarenhetsutbyte, 
utvecklingsarbete och diskussioner.

Våra medlemmar är studieförbund och folkhögskolor i St ock holms län.

Vår uppgift är att:
• att sprida information och kunskap om folkbildning, bland annat genom vårt 

nyhetsbrev Folkbildning i Länet och vår hemsida.
• att ge service i folkbildningsärenden åt kommuner, förvaltningar, våra medlem-

mar och allmänheten. 
• bevaka våra medlemmars intressen.

Stockholms läns Bildningsförbund finansieras via stöd av Region Stockholm samt 
med lems  avgifter.

Kontaktadress: 
Stockholms Läns Bildningsförbund 
Nathorstvägen 21 C, 121 37 Johanneshov 
www.stockholmslansbildningsforbund.se

Maria Jörfalk, Länsbildningskonsulent 
Mob 070638 18 30 
E-post: maria.jorfalk@stockholmlbf.se

Nyhetsbrevet Folkbildning i Länet: 
Ansvarig utgivare: Peter Ericson, ordförande 
Redaktör: Maria Jörfalk, Länsbildningskonsulent

Sensus Stockholm-Gotland huvud-
man för antidiskrimineringsbyrån 
Stockholm Norr
Antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr motverkar diskri
minering och verkar för människors lika rättigheter och möj
ligheter i samhället. Den verkar främst genom att arbeta före
byggande genom utbildning, information och samverkan kring 
diskrimineringsfrågor.

Man erbjuder kostnadsfri rådgivning till personer som utsatts 
eller utsätts för diskriminering på grund av etnicitet, funk
tionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, 
sexuell läggning eller ålder. Man håller även i utbildning och 
information om diskriminering, normkritik och rättighetsfrå
gor.

Mer information:
https://antidiskrimineringstockholm.se

Notiser

* 2018 års siffror om folkbildningen i länet. Du kan hämta statistik för alla kommuner i länet på www.stockholmslansbildningsforbund.se

Visste du att: *
Folkbildningen i Stockholms län engagerar mer än var 10:e invånare i studie-
cirklar. Vi arrangerar drygt 105 olika kulturarrangemang per dag året om och  
2 385 995 deltagare fyller läktarna på Friends Arena mer än 36 gånger. Kurser-
na på länets folkhögskolor med 51193 deltagare fyller Tele 2 Arena 1,7 gånger.


