
Påverka verkligheten 
Studiefrämjandet, vilka är det och vad 

kan de göra? 



Vi är ett av Sveriges tio studieförbund 



Studieförbundens uppdrag från 

staten 

Syftar till att: 

• Stödja verksamhet som bidrar 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 och öka 

delaktigheten i kulturlivet. 

 



Vi finns i alla kommuner 

•Studiefrämjandet är: 

•Partipolitiskt, fackligt och 

religiöst obundet 

•Våra profilområden är: 

Natur, djur, miljö och 

kultur 

 



De som äger oss är: 



Kära medlemsorganisationer – ni äger! 



Vad särskiljer Folkbildning från 

utbildning? 

• Formen 

Det fria och frivilliga mötet 

•Pedagogiken 

synen på kunskap och lärande 

•Delaktigheten 

Vikten av deltagarnas möjlighet att ha 

inflytande över hela processen. 



Det mesta vi gör sker under ytan 



Vi kan hjälpa en organisation med 



Våra verksamhetsformer 

•Studiecirklar 
Liten grupp 

Plan-Ledare 

Återkommande 

•Kulturprogram 
Publik 

Internt eller offentligt 

•Annan folkbildningsverksamhet 
Gruppverksamhet, Projekt, ex mindre än 3 träffar, deltagare under 

13 år. 



Studiecirkeln 



Kulturprogram 



Exempel på studieplaner 



Idé 

Vår samarbetsmodell 

• Känna till 

• Förmera 

• Förtydliga 

• Möjliggöra 

• Bejaka 

• Initiera 
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Planering 

• Folkbildning 

• Process 

• Erfarenhet 

• Finansiering 

– Rapportering 

– Deltagaravgift 

– Projektmedel 

– Övrigt 

Marknads- 
föring 

• Kontaktytor 

• Affischer 

• Programblad 

• Annonsering 

• Anmälningar 

Genom- 
förande 

• Lokaler 

• Ljud/ljus 

• Närvaro 

• Stöd 

Utvärdering 

• Verktyg 

• Kunnande 

• Återkoppling 

• Planering 

Ju tidigare kontakt, desto bättre stöd! 



Idé 

Vår samarbetsmodell 

• Känna till 

• Förmera 

• Förtydliga 

• Möjliggöra 

• Bejaka 

• Initiera 
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Planering 

• Folkbildning 

• Process 

• Erfarenhet 

• Finansiering 

– Rapportering 

– Deltagaravgift 

– Projektmedel 

– Övrigt 

Marknads- 
föring 

• Kontaktytor 

• Affischer 

• Programblad 

• Annonsering 

• Anmälningar 

Genom- 
förande 

• Lokaler 

• Ljud/ljus 

• Närvaro 

• Stöd 

Utvärdering 

• Verktyg 

• Kunnande 

• Återkoppling 

• Planering 

Ju senare kontakt, desto sämre förutsättningar! 


