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Landrapport från Folkbildningsförbundet 

 

Det statliga folkbildningsanslaget till studieförbunden har under året inte förändrats. Statens 

Ekonomiska Vårbudget innehöl däremot en satsning på 30 miljoner SEK till studieförbundens 

verksamhet för asylsökande hösten 2015 för att från dag ett kunna delta i studiecirklar om 

svenska och samhällsorientering. Denna typ av verksamhet har bedrivits av flera 

studieförbund tidigare men har inte varit statsbidragsberättigad då deltagarna saknar svenska 

personnummer. Satsningen fortsätter och regeringen har budgeterat 50 miljoner för 2016, 40 

miljoner år 2017 och 30 miljoner respektive år 2018-2019.  Så sent som i november föreslog 

regeringen i och med flyktingsituationen en förstärkning av satsningen till studieförbunden 

och 75 miljoner extra anslogs för verskamheten med asylssökande. Det går att läsa mer om 

studieförbundens verksamhet, mediabevakning och Folkbildningsförbundets uttalande apropå 

regeringens budgetförslag för 2016. www.studieforbunden.se/asyl 

 

Ny generalsekreterare, flytt till nya lokaler och namnbyte 
I maj i år tillträdde David Samuelsson som ny generalsekreterare för Folkbildningsförbundet. 

I december flyttar kansliet till nya lokaler på Dalagatan 7, ungefär 200 meter från de 

nuvarande lokalerna. Folkbildningsförbundet byter namn till Studieförbunden i samverkan, i 

dagligt tal Studieförbunden från den 1 januari 2016.  

 

En röd stuga med halvmåne på gaveln – samtal om folkbildning 

I samarbete med Premiss förlag har Folkbildningsförbundet gett ut en intervjubok om 

folkbildning. Sonja Schwarzenberger har intervjuat sex personer inom kultur, folkbildning 

och politik. Sist finns en intervju med författaren själv. Syftet är att lyfta fram folkbildningen i 

samhällsdebatten i och med ett bredare perspektiv. 

 

Världens största musikfestival 

Mellan den 5 och 11 oktober arrangerades Världens största musikfestival med fler än 300 

scener i hela Sverige. Bakom festivalen stod landets samlade studieförbund som tillsammans 

genomfört en unik musiksatsning – med stor geografisk spridning – från Överkalix i norr till 

Smygehuk i söder. Genom festivalen ville studieförbunden tillsammans lyfta fram 

folkbildningens betydelse för ett levande och inkluderande kulturliv som Sverige gjort sig 

känt för, inte minst som grund för det svenska musikundret. Syftet är också att synliggöra den 

lokala kraft för utveckling och livskvalitet som det ideella engagemanget skapar genom 

förbundens verksamhet. 

 

Validering 

Projektet syftar till att fram till projektet avslutas år 2017, validera ”generella kompetenser för 

arbetslivet” hos 2600 ungdomar (16-25 år). För att möjliggöra detta är ett delmål att varje år 

utbilda minst 30 handledare som ska utföra valideringarna i praktiken. Från projektstarten i 

mars i år till idag har ca 70 handledare utbildats och merparten av dessa handledare har börjat 

med valideringar på hemmaplan i sina studieförbund. Valideringsmodellen baseras på 19 

moduler som är gemensamma för alla 10 studieförbund. Därutöver pågår under hösten ett 

metodutvecklingsarbete för att tillgodose särskilda önskemål från studieförbunden. 

http://www.studieforbunden.se/asyl
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Metodutveckling görs för att kunna validera kompetenser hos asylsökande med annat 

modersmål än svenska, att validera föreningskunskaper hos studieförbundens 

medlemsorganisationer, samt för att kunna validera ledarkunskaper hos cirkelledare i 

studieförbunden.      

 

Fokusområden 2016 

Studieförbunden i samverkan 

I och med att organisationen byter namn är det betydelsefullt att samlas kring det nya namnet 

och externt fokusera på att profilera vad Studieförbunden är var för sig och i samverkan. Detta 

kan göras genom att lyfta fram de ingående studieförbundens geografiska struktur, räckvidd 

och pedagogik – för att visa på studieförbundens gemensamma relevans tillsammans med 

styrkan i att vara tio studieförbund med olika kontaktnät och arenor. Den unika mixen av 

livslångt lärande och kultur lyfts fram för att visa studieförbundens särart.  

 

Folkbildning med asylsökande 

I en tid då rekordmånga människor är på flykt och söker asyl i Europa och i Sverige finns det 

ett behov att förbättra och påskynda etableringen på arbetsmarknad och i samhället i stort. Det 

är relevant att lyfta fram studieförbunden som resurs för att nå och skapa möten mellan 

människor och engagera till kunskapsinhämtning som kan underlätta etablering. 

Studieförbunden har erfarenhet och kunskap om språkundervisning samt kan bemöta 

individen utifrån individens förutsättningar och viljor – vilket gör studieförbunden till en unik 

aktör. När omgivande föreningar är medarrangörer ges nyanlända möjlighet att komma med i 

nya sammanhang: ut i naturen, till arbetsplatser och det lokala kulturlivet. Studieförbunden 

och deras medlemsorganisationer bidrar med folkbildning och mötesplatser. 

 

Unga utan arbete 

Studieförbunden har kapacitet att fungera som stärkande och studiemotiverande resurs för 

dem som står längre ifrån formell utbildning och arbetsmarknaden. Det är viktigt att lyfta 

fram studieförbundens betydelse i att nå unga och skapa förutsättningar för att aktivera, öka 

självförtroende, uppmuntra till att läsa samt influera till vidare kompetensutveckling och öka 

möjligheterna till inträde på arbetsmarknaden.  

 

 


